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Pääkirjoitus
Viedään yhdessä eteenpäin 

pihvikarjan hienoa tarinaa   
Ruoan hinnan on ennustettu nousevan tänä vuonna niin maa-
ilmalla kuin Suomessa. Naudanlihan tuotanto jatkaa Suomessa 
laskuaan ja tuottajahinnankin on ennakoitu kääntyvän laskuun. 
Kun Suomessa tuotanto vähenee, pienempi tarjonta ainoas-
taan hidastaa hinnan laskua. Muuten pudotus olisi vieläkin 
isompi. Ruoan tuontihinnat ovat nousseet, mikä on vahvistanut 
suomalaisen teollisuuden asemaa suhteessa kauppaan. Maata-
loustuotannon kannattavuus jatkuu heikkona. Maatalous tar-
vitsisi hintoihin korjausta, varsinkin kun energian, lannoitteiden 
ja rehujen hinta on nousussa. Näiden kustannusten nousun on 
arvioitu jatkuvan ainakin vielä 2019. Teollisuuden aseman vah-
vistumisen pitäisi näkyä tuottajahinnoissa. Laadukkaan nau-
danlihan tuottajalle on pettymys, että siipikarjan ja kasvisten 
kulutus kehittyy suotuisasti, mutta naudanlihan alenee. 

Meidän lihantuottajien ja lihateollisuuden yhteistyötä ja vuo-
rovaikutusta on lisättävä. Meidän on kyettävä yhteistuumin ker-
tomaan kuluttajalle korkealuokkaisesta naudanlihan tuotan-
nostamme. On erikoista, että tämän päivän kuluttajan sanotaan 
olevan valistunut ja ottavan asioista selvää. Ja sitten kuluttaja 
menee ja ostaa kasvavassa määrin jotain muuta kuin naudan-
lihaa. Suomalainen emolehmätuotanto ja pihvikarjan kasvatus 
on mihin tahansa muuhun ruoan tuotantoon verrattuna niin 
hieno tarina, että siitä on saatava enemmän irti. Me voisimme 
kääntää asian niin päin, että laiduntavien eläintemme avulla pi-
detään ensisijaisesti maisemat avoimina, laitumet, hakamaat, 
perinnemaisemat ja luonnonlaitumet hoidettuina. Laiduntava 
emolehmäkarja on silmäniloa ihmisille muutoin autioituval-
la maaseudulla. Laiduntavasta emolehmäkarjasta hyötyy lähi-
ympäristön linnusto. Laiduntaminen varmistaa parhaalla mah-
dollisella tavalla luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja 
kehittymisen, parhaimmillaan uhanalaisten lajien säilymisen. 
Viljelemällä nurmea olemme vahvasti mukana ilmastonmuu-
toksen torjunnassa. Kun vielä ravinteet otetaan tarkasti talteen 
ja käytetään lannoitteena, niin tämän järkevämpää ruoantuo-
tantotapaa ei ole. Tuottaessamme laiduntamalla lihaa tulem-
me samalla tehneeksi paljon muuta hyvää. Mikä muu tuotan-
tosuunta pystyy siihen? Ja lopputuloksena on kaiken lisäksi 
ensiluokkainen naudanliha.

Halutaanko tällaisen kehityksen vahvistuvan? Edellä kerrot-
tu tuotantotapa on myös eläinten hyvinvoinnin kannalta paras 
vaihtoehto. Mitä useampi tila siirtyy emolehmätuotantoon, sitä 
useampi eläin voi hyvin. Eläimet asustavat vapaina pihatoissa, 
jaloittelevat ja laiduntavat. Kyse on eläinten hyvinvoinnista. Lai-
duntaminen on lisäksi edullisin tapa rehunkorjuuseen. Toivot-
tavaa on, että laiduntaminen nousee vielä nykyistäkin suurem-
paan arvoon. Laiduntaminen ja nurmen viljely ovat yhdessä iso 
resurssi. Tarvittaisiin nurmistrategia, jonka kautta laiduntamista-
kin voitaisiin miettiä kaikkia osapuolia vielä enemmän hyödyt-
täväksi.

Pihvilihan tuotannolle on Suomessa tilaa. Tässä lehdessä ker-
rotaan tuoretta tietoa Atrian ja HKScanin emolehmähankkeista. 
Molemmat ovat saaneet ilahduttavasti lisää emolehmiä tuotan-
toketjuunsa. Lisäksi lehdestä löytyy vinkkejä emolehmätuotan-
toa harkitseville ja vasta-alkajille. Kannattaa konkareidenkin lu-
kea.

Jokainen meistä haluaa elämässä eteenpäin. Pitäisikö muis-
tella mennyttä aikaa, elää vain nykyhetkeä vai uhrata aikaa tu-
levan miettimiseen? Tulevaan voidaan ainakin yrittää vaikuttaa. 
Tulevaisuutta ajatellessa täytyy kyetä muodostamaan myöntei-
nen maailmankuva. Maailma ja toimintaympäristömme muut-
tuvat. Kukaan ei osaa sanoa, kuinka naudanlihaa tuotetaan 
2050-luvulla. Ja kuinka merkittävä osa se on ihmisen ruokava-
liota. Ja minkälaisia reunaehtoja sen tuotannolle on asetettu. 

Maailman muuttumiseen on kuitenkin osattava reagoida. Ku-
luttaja haluaa naudanlihalta elämyksiä. Ei sitä syödä vain sen ta-
kia, että pysyttäisiin hengissä. Ajat ovat muuttuneet. Muutos-
tahtoa meiltä täytyy löytyä jatkossakin. Muutostahdon pitää 
kohdistua myös omaan toimintaan. Meidän tulee jatkaa työtä 
pihvilihan puolesta. Tarvitaan vahvaa yhteistyötä liha-alan kes-
ken, yksin ja erikseen tekemisen sijaan.

Kestävä yhteiskunnallinen vaikuttaminen perustuu aina ar-
voihin. Niiden tunnistamiseen, viestintään ja johtamiseen tarvi-
taan työtä. Viime syksynä laadittu Pihvikarjastrategia ohjaa työ-
tämme kohti tulevia aikoja.  Meidän tulee osata sanoa, mitkä 
asiat kuntoon saattamalla pärjäämme. Pihvikarjankasvattajien 
liitto on uudistava, tiukasti tulevaisuuteen katsova – ei valitta-
va voima.

Antti Veräväinen
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Enemmän emoja, 
ettei liha lopu! 

Sarka-messujen yhteydessä Seinäjoella keskusteltiin siitä, kuin-
ka emolehmätuotantoon perustuva karjankasvatus saadaan 
Suomessa nousuun. Omista kehitysohjelmistaan kertoivat ly-
hyesti Sinikka Hassinen Atrialta ja Sami-Jussi Talpila HKScanil-
ta. Keskusteluun osallistui Pihvikarjaliiton puheenjohtaja Antti 
Veräväinen, ja tilaisuuden juonsi Minna Toivettula. Avoimeen ja 
maksuttomaan tilaisuuteen osallistui pihvikarjankasvatuksesta 
kiinnostunutta messuyleisöä. 

Puhujat uskoivat pihvilihan kysynnän kasvuun ja kuluttajan 
lisääntyvään kiinnostukseen laadukasta suomalaista pihvilihaa 
kohtaan. Myös jauhelihan arvostuksen lisääminen tuotiin esiin. 
Yleisön huolena oli kannattavuuden varmistaminen ja lihasta 
saatava hinta.

Pihvikarjaliitto mukana 
SuomiAreenan ruokakeskustelussa

Vastuullinen ruoka puhuttaa ensi kesänä SuomiAreena –tapah-
tumassa Porissa. Pihvikarjaliitto järjestää yhdessä Valion ja Lidlin 
kanssa keskustelutilaisuuden, jossa aihetta lähestytään asian-
tuntevalla ja mielenkiintoisella tavalla. 

SuomiAreenan ohjelma tarkempine osallistujatietoineen ja 
aikatauluineen julkaistaan kesäkuussa. 

SuomiAreenan keskustelutilaisuudet ovat maksuttomia ja 
kaikille avoimia. Tervetuloa seuraamaan keskusteluamme tors-
taina 19. heinäkuuta 2018. 

Okra 2018 Oripään lentokentällä 
4.–7.7.2018

OKRA on maatalousalan ammattilaistapahtuma, jossa esillä 
ovat uusimmat koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut. Näytteillä 
on myös perinteisesti ollut runsaasti eläimiä. 

Emolehmätuotannon lisäyksestä keskustelivat Sarka-messuilla HKScanin 
Sami-Jussi Talpila (vas.), Atrian Sinikka Hassinen (oik.) sekä Pihvikarjaliiton 
Antti Veräväinen ja Minna Toivettula. 

Pihvikarjaliitto kutsui 10-vuotisliittokokouksessaan yhdistyksen 
ensimmäiseksi kunniajäseneksi Mariana von Limburg Stiru-
min. Male, jolla nimellä hänet tunnetaan, on suomalaisen emo-
lehmätuotannon pioneereja, jonka lukuisiin ansioihin kuuluu 
muun muassa karjantarkkailun aloittaminen Suomessa.

Emolehmätuotanto on kasvanut Suomessa merkittäväksi 
osaksi perusmaataloutta, mutta itse asiassa tuotantomuotoa 
on meillä harjoitettu vasta viitisenkymmentä vuotta. Yksi en-
simmäisistä liharotuisten nautojen kasvattajista oli Male von 
Limburg Stirum, jonka kotitilalle Kosken kartanoon tulivat en-
simmäiset Herefordit vuonna 1967. 

Malea on aina kiinnostanut karjan jalostaminen. Suurelta osin 
hänen ansiostaan Suomessa aloitettiin karjantarkkailu, joka 
tänä päivänä on normaalia käytäntöä jalostustyössä. 

Karjankasvattajien keskinäisessä yhteistyössä Male on ollut 
avainroolissa. Hän oli yksi perustajista Suomen lihakarjayhdis-
tyksessä (SLY), jossa toimi sekä puheen- että varapuheenjoh-
tajana 1970-luvulla. Hereford-yhdistyksessä Male oli monella 
tapaa aktiivinen erityisesti 1980-luvulla, ja kun vuonna 2008 pe-
rustettiin Pihvikarjankasvattajien liitto, hän oli vahvasti mukana 
vaikuttamassa sen syntyyn. Myös pohjoismaisen yhteistyön ra-
kentaminen on aina ollut Malelle luontevaa.

Asioihin perehtyneelle karjankasvattajalle on ollut kysyn-
tää myös luottamustehtävissä. Male on toiminut MTK:ssa sekä 
LSO:n kuin SKJO:n (nykyisin FABA) hallintoneuvostoissa. Osaa-
mistaan hän on jakanut koko tuottajakentän hyväksi kirjoit-
tamalla huomattavan määrän lihakarja-aiheisia juttuja lehtiin 
sekä Lihakarjan kasvatus -kirjaan, joka julkaistiin vuonna 1987. 

Pihvikarjankasvatuksen 
uranuurtaja 

kunniajäseneksi 

Kuva: Esko Rissanen

Tapaamisiin Porissa ensi kesänä!

Pihvikarjaliitolla 

on ilo 

onnitella Malea 
– työ jatkuu! 

Mennen &  tullen

Male Lihantuottaja-lehden kannessa vuonna 1972.
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Sekä Atria että HKScan julkistivat alku-

vuodesta kehitysohjelmat pihviliha-

tuotannon nostamiseksi. Taustalla on 

huoli naudanlihan omavaraisuusasteen 

heikkenemisestä. Myös Snellmanilla on 

investointilisä laajentajille tai tuotanto-

suunnan vaihtajille.

Atrian Emolehmä 2020 hakee ketjuunsa 10 000 emolehmän 
lisäystä viiden–kuuden vuoden sisällä. Hankintajohtaja Sinik-
ka Hassinen Atria Naudasta kertoo, että viime vuonna toteutui 
runsas tuhat uutta emolehmäpaikkaa ja tälle vuodelle on vireil-
lä suunnitelmia 2500 paikkaan.

 ”Iloitsemme siitä, miten rivakasti Atrian sopimustuottajat 
ovat lähteneet investointeja toteuttamaan. Vanhat sopimus-
tuottajat ovat tässä iso polku, mutta uudet tuottajat toivotetaan 
totta kai tervetulleiksi”, kertoo Hassinen. 

Atria järjesti TuPoNa ja TuISNa -hankkeissaan Minustako emo-
lehmätuottaja -tilaisuudet Seinäjoella, Maaningalla ja Joen-
suussa. Hanketyöntekijä Marika Haapaniemen mukaan osallis-
tujamäärät ylittivät odotukset.

Tilaisuuksien pohjalta kummassakin hankkeessa perustettiin 
aloittavien emotuottajien pienryhmät, jotka talven aikana ovat 
kokoontuneet kuusi kertaa. Lähes joka kerran on tehty vierailu 
jollekin emolehmätilalle.

Eniten siirtymää emoihin on maitotiloilta. Aivan uusiakin vil-
jelijöitä on aloittamassa emoilla ja muutama Savonia ammat-
tikorkeakoulun opiskelija on osallistunut ryhmien tapaamisiin.  

”Parilla sikatilalla on emot jo hankittu, yhdelle kasvinviljelyti-
lalle on melko varmasti emoja tulossa. Yhteensä viisi maitotilaa. 
Kaksi lihanautojen loppukasvatustilaa, toisella jo emot hankit-
tuna”, heittelee hanketyöntekijä Arja Mustonen esimerkkejä uu-
sien emotuottajien taustoista Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
pienryhmissä.

Mukana on myös vuosi sitten aloittanut emotila sekä su-
kupolvenvaihdosta ja emotuotannon merkittävää lisäämistä 
suunnitteleva emotila. Yksi pienryhmissä näkyvä suuntaus on 
vaihtaa Highlandereita muihin pihvirotuihin.

Sinikka Hassinen kertoo Atrian Emolehmä 2020 kehitysohjel-
man tarjoavan investointilisän emolehmätuotantoon, konsep-
timalleja emopihattoihin sekä uudenlaisen rahoitusmallin eläi-
naineksen hankintaan. Apua tulee siitoseläinhankintaan sekä 
eläinterveyteen ja tuotannon johtamiseen.

HKScanin Rotukarja 2025 -investointiohjelmaan mahtuu mu-
kaan noin 3200 uutta emolehmää.

”Tavoitteena meillä on saada vuoden 2018 aikana tehtyä so-
pimukset 2000 uudesta emolehmäpaikasta. Se tarkoittaa noin 
40 tilaa. Tuottajalla on kolme vuotta aikaa saada tuotanto nos-
tettua yli 35 % vakiintuneen tason tai lisätä vähintään 25 leh-
mää”, kertoo nautojen hankintajohtaja Ilkka Ojanen. 

HKScanin sopimuksista pääosa on tehty vanhoille sopimus-
tuottajille, mutta mukana on myös vanhoja maidontuottajia 
ja muutama viljatila. Tuottajat ovat pääosin Etelä- ja Lounais- 
Suomesta.

”Sopimuksia teemme tasaiseen tahtiin Ja tulemme vuoden 
tavoitteen saavuttamaan. Uusille tuottajille annamme ohjausta 
tilalla ja järjestämme koulutuspäiviä.”

Snellman Lihanjalostuksella on investointituki laajentaville 
emotiloille tai emotuotannon aloittaville. Sitä saa kolmen vuo-
den ajan investoinnista.

Vaatimuksena on muun muassa, että emolehmiä on vähin-
tään 50 ja kaikki tilan eläimet kasvatetaan hyvin kuivitetussa 
kylmäkasvattamossa tai makuualueesta vähintään puolet on 
katettu pehmennetyllä materiaalilla. Vasikoille käytetään kuivi-
ketta ja niillä on vasikkapiilo. Tilan on kuuluttava Nasevaan ja 
terveydenhuoltokäynnit suoritetaan ETT:n ohjeiden mukaan.

”Lisäksi emotilat voivat keväästä 2018 hakea olosuhdelisää ja 
maitotiloilta tuttu vapaan lehmän lisä tulee mahdolliseksi myös 
teurastettaville emolehmille. Toiveena on saada nykyisiä emo-
tiloja lisäämään emopaikkojen määrää sekä uusia emotiloja lä-
hialueille”, kertoo tuotannonohjaaja Saara Rantanen Snellman 
Lihanjalostuksesta.

Viime lokakuussa Snellman teki muutoksia nautojen rasva-
vähennyksiin. Sen toivotaan kannustavan emolehmätuottajia 
teuraskunnostamaan myös pihvilehmät.

Emolehmien määrä on pari viime vuotta ollut nousussa. Vap-
puna 2016 Suomessa oli noin 59 000 emolehmää ja viime vap-
puna määrä nousi 60 000 emoon.

Teksti: Leena Pakarinen

Kuva: Outi Herttuainen 

Asiantuntijoiden 3 vinkkiä aloittelijoille:

”Älä luota sokeasti laskelmiin. Rakentaminen ja kaikki tuotantoon 
liittyvät muuttuvat kulut edullisesti. Hyvä eläinaines.”

Katri Strohecker, Finnbeef

”Rakennuskustannuksen pitää olla kohtuullinen. Nurmirehua täy-
tyy pystyä tuottamaan halvalla ja runsaasti. Jokaiselta emolta pi-
täisi saada hyvin kasvanut vasikka myyntiin asti.”

Arja Mustonen, hanketyöntekijä, Atria

”Hyvät ja toimivat tuotantotilat. Laadukas eläinaines. Riittävästi 
rehua ja kuivikkeita. Oma mielenkiinto ja karjasilmä. Nuo asiat kun 
on kunnossa, pääsee pitkälle. Kaikkia noita voi opiskella ja oppia.” 

Ilkka Ojanen, hankintapäällikkö, HKScan

”Ennen investointia tutustu erilaisiin tiloihin ja niiden ratkaisuihin. 
Suhtaudu kriittisesti siihen mitä kuulet ja mieti, mitkä ratkaisut 
voisivat toimia omalla kohdalla. Toisten virheistä voi oppia. Laske 
tarkasti tuotannon ylösajovaiheen ja investointikustannusten vai-
kutus tilan kassaan. Laske realistisesti myös se mihin tulotasoon 
tuotanto oikeasti riittää. Onko tilasta kokoaikaiseksi vai osa-aikai-
seksi työpaikaksi. Minkälaisen eläinmäärän tilan peltoalalla pystyy 
ruokkimaan. Eli mikä on peltojen sadontuottokyky.”

Jaana Piippo, Talousmaa Oy

”Eläinaineksen hankintaan satsaaminen on aloittelevan tilan tär-
kein investointi. Kunnollisten käsittely- ja lastaustilojen suunnitte-
luun on varattava aikaa ja myös rahaa. Kehitä karjasilmää, opi 
tunnistamaan kuntoluokat ja suunnittele ruokinta huolella.” 

Saara Rantanen, Maatilan Parhaat tuotannonohjaaja, Snellman

Aloittajien kysymyksiä

• Millainen on emolehmätuotannon kannattavuus? 
• Voiko lypsylehmiä käyttää emolehminä?
• Paljonko peltoa yksi emo tarvitsee?
• Mikä rotu meidän tilalle? 
• Millaisia rakennuksia emoille?

 

Emolehmäbuumi tuo alalle uusia tuottajia
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Emolehmätuotantoon siirtyjällä ei ole 

tyhmiä kysymyksiä. Tyhmää on vain 

jättää kysymättä. Asioita oppii kyselemällä,  

googlailemalla, liittymällä keskustelu-

ryhmiin, käymällä tiloilla ja opiskelemalla. 

Lähdekritiikki on aina paikallaan.

Uuden tuottajan ensimmäisiä tehtäviä on määrittää oma paik-
kansa emokentässä. Sen pohjana ovat tilan tuotantoedellytyk-
set ja tuottajan/tuottajaparin omat henkilökohtaiset ominai-
suudet. 

Tuotantostrategian miettimisessä asiat linkittyvät toisiinsa. 
Termi ”tilakohtainen” tulee emolehmistä keskusteltaessa esil-
le hyvin nopeasti. Se kertoo siitä, että emolehmätuotantoa voi 

harjoittaa fiksusti monella tavalla. Virheitä ei kuitenkaan kanna-
ta toistaa.

Yksi lähtökysymys on miettiä, onko strategiana vieroitettujen 
vasikoiden myyminen vai loppukasvatus itse? Entä toimitaanko 
tuotantokarjana risteytyseläimillä vai jalostuskarjana, joka myy 
myös siitoseläimiä? Sekä tuotantokarja että jalostuskarja teke-
vät jalostusta, mutta eri painotuksin.

Tehdäkö loppukasvatus itse? Jos loppukasvatus, niin myymi-
nen teurastamon kautta vai suoramyyntinä? Entäpä osuuskun-
ta? 

Esimerkiksi Finn Angus Osuuskunta on tehnyt hyvää työtä 
anguslihan profiloimisessa syöntilaadulla. Laidun Hereford osaa 
säpäkän markkinoinnin ja Pesolan Pihviliha myy charolaislihaa 
savonmurteella sekä tuottajan persoonallisuudella. Kasvatta-
jaosuuskunta Limousin on jo pitkään tehnyt yhteistyötä tuo-
temerkillään Limousin a la carte Snellman Lihanjalostus Oy:n 
kanssa. 

Hyviä esimerkkejä on paljon enemmänkin, mutta upeista 
pihvikarjoista löytyy vielä paljon aineksia tuotteistamiselle ja ta-
rinallistamiselle. 

Emolehmän idea on laiduntaminen, joka on myös iso osa 
pihvilihantuotannon imagekuvaa. Tärkeä kysymys on, löytyykö 
tilalta laitumia, mistä ja millaisia? Peltolaidunta vai perinnebio-
tooppia? Lohkokoko? Mille emomäärälle pelloilta riittää rehua 
talveksi?

Laiduntaminen onnistuu etälaitumillakin. Perinnebiotoopit 
ja emolehmät ovat win-win, kunhan pinta-alassa huomioidaan 
emojen ravinnontarve. Brittirodut ovat parempia karkean re-
hun hyödyntäjiä kuin ranskalaiset. 

Mikä rotu meille?
Se kysymys pyörii aloittavan emotuottajan mielessä alusta asti. 
Tärkeintä on löytää itselle sopiva karja. Kiertely ja tutustuminen 
antaa pohjaa valintaan, mutta lopullinen päätös on kasvattajal-
la itsellä.

Joskus vastaus voi naksahtaa kertalaakista tien varressa lai-
duntavasta komeasta laumasta. Joskus kaverin kanssa sama 
rotu on hyvä idea. Teurastamon kanssa on hyvä pyöritellä aja-
tuksia.

Onko jollekin rodulle hyviä markkinoita valmiina? Teurasta-
moille myydessä kannattaa muistaa ruhojen EUROP-luokitus ja 
vasikkamyynnin mahdolliset ison rodun lisät.

Sovitaan aloittajan esimerkkitilaksi sata emoa. Syntyvistä vasi-
koista puolet on sonneja, puolet lehmiä. Limousin, simmental, 
charolainen tai blondi vasikan isänä merkitsee rotulisää maksa-

vassa teurastamossa vuodessa yli 10 000 euron hintaeroa pihvi-
vasikan perushintaan verrattuna hereford- tai angusisäisiin vasi-
koihin. 

EUROP-hinnoittelu on suunnannut brittirotuja angusta ja 
herefordia sekä highlandereita enemmän suoramyyntiin. Sii-
nä marmoroituva liha on plussaa, ei miinusta. Suoramyyntiä on 
kaikenrotuisilla tiloilla. 

Vieroitettuja vasikoita myyvä tila voi käyttää emoiksi vaikkapa 
yhdistelmää, jossa emona on baldy eli hereford-angus tai su-
perbaldy eli simmental-angus ja isäsonnina charolainen, limou-
sin tai blondi.  Sillä saa emorodun emo-ominaisuuksia, isärodun 
kasvuominaisuuksia, heteroosin kasvuhyötyä sekä ison rodun 
lisän vasikkamyyntiin. 

Katse toimivuuteen
Yleisimmät emorakennustyypit ovat kestokuivikepihatto, ma-
kuuparsipihatto, jaloittelutarha plus makuuhalli ja vinopohja-
kuivikepihatto. Toimivia ratkaisuita eläinten ja hoitajien kannal-
ta pystyy toteuttamaan eri tyyppisiin pihattoihin. 

Tärkeää on pohtia emolarakennuksen eläinliikenne pihoi-
neen koko emopihaton vuoden kierron ajalta. Porttien sijoitta-
misella, avautumissuunnalla ja lukitustavalla on merkitystä.

Pihatossa on lannanpoistoa ja lantalantyhjennystä, kestokui-
vikepohjien tyhjennystä, emojen ryhmittelyä, poikimista, nu-
poutusta, bovisnäytteiden ottamista, laidunsiirtoja, vieroitusta 

Laiduntaminen on emolehmän elämää. Kuva: Laura Kuuluvainen.

Emolehmän kesä on onnistunut silloin, 
kun sen vasikka on vieroitettaessa puolet emon koosta.
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ja tiineystarkastusta. On eläinlääkärikäyntiä, on välitysvasikka-
lastausta, on teurasautoa.

Irtoaidat ovat emotilalle elämänlaatua. Niillä ja palomiehen 
haoilla varustetuilla ketjunpätkillä rakentaa nopeasti erillistiloja 
poikiville. Kevyellä alumiiniaidalla on hyvä ohjailla emoja poiki-
makaudella. Aidoista saa myös kujia eläinsiirtoihin esimerkiksi 
lastauspaikalla etälaidunkuljetukseen sekä laitumelta pois.

Käsittelyhäkki tai -aita ja lukkoparret lisäävät työturvallisuutta. 
Tiineystarkastukset, korvausmerkkien kiinnittäminen ja eläin-
lääkärin työt ovat kaikki sujuvampia niiden kanssa.

Uuden emolan rakentajalla on tuhannen taalan paikka miet-
tiä emolatontin liikenne tautiturvalliseksi. Yksi perussääntö on, 
että likaisten reittien ei pidä ristetä puhtaiden kanssa.

Erityisen tärkeää ennen rakentamista on miettiä vasikkaväli-
tys- ja teurasautojen reitit ja lastauspaikat, että eläinten autoon 
siirtäminen hoituisi mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti. 
Teurastamon autonkuljettajilta ja muulta henkilökunnalta saa 
parhaat vinkit ja vaihtoehdot lastauspaikkojen rakentamiseen.

Kuivitus kuntoon

Kuivittamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa pihvikarjatuotan-
nossa. Se täytyy ajatella valmiiksi jo silloin, kun emotila on lähtö-
kuopissaan. Puhtaus kertoo kuluttajille positiivista viestiä karjan 
hyvinvoinnista.

Poikimakausi vaatii suurimman panostuksen kuivitukseen, sil-
lä vasikan vastustuskyky on syntyessä alhaisimmillaan. Eri pihat-
totyypeissä on isot erot kuivikkeen menekissä ja levitystyössä.

Eli mieti, mistä kuivike? Missä ja miten sen varastointi? Miten 
levitys?

Kuivikkeen saatavuus ja riittävyys täytyy ajatella raatorehelli-
sesti. Ei hyvien vuosien mukaan, jolloin naapurikylistäkin tarjo-
taan kullankeltaista kuivaa olkea paalattavaksi. Vaan korjuuolot 
kuten syksynä 2017 ja kulutus kuten talvina, jolloin lämpömitta-
ri sahaa neljä kuukautta nollan molemmin puolin.

Vaaleaa kuiviketurvetta kuoritaan uusien kenttien pinnasta. 
Sen saatavuus jatkossa riippuu uusien turvetuotantoalueiden 
luvittamisesta. Kesän korjuuolot määrittävät vuosittain turpeen 
hinnan.

Kustannukset kuriin
Emorakentamisen hinnan täytyy pysyä hallinnassa, koska kate 
per emo on alhainen. Jaana Piippo yläsavolaisesta maatalou-
teen erikoistuneesta Talousmaa Oy:stä pitää 2500 euroa koh-
tuullisena hintana emopaikalle.

”Kannattaa miettiä, miten paljon lainanhoitokuluja tulee vuo-
dessa milläkin rakennuskustannuksella.”

Aloittajan sadalle emon pihatolle tulee 2500 euron emopaik-
kahinnalla hinnaksi 250 000 euroa. Jos siitä on lainaa 60 pro-
senttia, kymmenen vuoden maksuajalla lyhennykset ovat vuo-
dessa 15 000 euroa.

3500 euron emopaikan hinnalla vastaavan pihaton lainasum-
ma nousee 210 000 euroon ja vuosittaiset lainanhoitokulut 21 
000 euroon. 4000 euron emopaikkahintaa joutuu vuodessa ly-
hentämään 24 000 euroa.  Lisäksi tulevat lainan korot.

”Eroa halvimmasta vaihtoehdosta kalleimpaan on vuodessa 
90 euroa per emo”, painottaa Piippo.

Pelkkään rakentamiskustannukseen ei kannata takertua. Jaa-
na Piippo muistuttaa vuosittain pyörivistä käyttökustannuksis-
ta, joita kertyy esimerkiksi kuivikkeen menekistä ja työmäärästä. 
Omalla jaksamisellakin on hintalappunsa.

Emotilan aloittaminen nollasta täyteen tuotantokuntoon vie 
aikaa. Ylösajovaiheeseen tarvittavat rahat on laskettava tarkasti.

”Emolehmätuotannon alussa mennään suurin piirtein kolme 
vuotta täysillä kuluilla, mutta vajailla tuotoilla. Vasta kolmante-
na vuonna saa tuotannolleen ensimmäisen kerran kaikki tulot”, 
muistuttaa Jaana Piippo.

Tiineestä hiehosta vasikan myyntiin tai jopa teuraaksi kas-
vattamiseen asti menee aikaa. Entä jos vasikkamyyntitila jättää 
omia vasikoita kasvamaan emoiksi? Vasikkatuloja jää saamatta.

”Ja kotieläintuotannon tuen laahaavat vuoden viiveellä.”

Muista käyttökate
Kun emotilan tuotanto viimein on vakiintunut, tulomahdolli-
suuksista otetaan kaikki irti.

”Mahdollisimman isoja vasikoita ja hyvin luokittuvia teuraita. 
Menot kuriin. Käyttökate on tuotannon tulojen ja kulujen ero-
tus. Sillä pitää maksaa yksityistalous, lainojen kulut ja verot. Tasa-
painoilu tässä on tarkka laji”, Jaana Piippo tähdentää.

Yhdestä emosta saatava käyttökate on rajallinen, joten aloit-
tavan emotilan tulee miettiä, paljonko emoja tarvitaan kaikkiin 
kuluihin. Se riippuu myös siitä, kuinka monen työpaikka emoti-
lasta on tulossa.

Emotilan vuosikierron rytmisyys antaa mahdollisuuden tilan 
ulkopuolisiin töihin. Siten esimerkiksi viljelijäparista toinen voi 
tehdä tilan ulkopuolisia töitä ja osallistua sesonkiaikoina tilan 
töihin.

Kahden toimeentuloon tarvitaan enemmän emoja ja useam-
man viljelijän yhtymälle vielä enemmän. Tila voi myös käyttää 
ulkopuolista urakointia ja tilatyöntekijöitä. Se kaikki määrittää 
emojen lukumäärää. 

Parasta poikimakaudella on vasikkaansa hellästi hoitava emo. 
Jasmiini putsaa Orvokin poskea kaiken varalta.

Irtoaidalla saa tehtyä kätevän nurkkasuojan korvamerkintää vasten.
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Jaana Piippo muistuttaa menolajeista kotoisten rehujen hin-
nan ja menekin. Sitä on usein vaikea mieltää.

”Kotoisen rehun hinnassa on isoja tilakohtaisia eroja. Pahinta 
on, että rehu on kallista ja sitä vielä hukkautuu eläinten jalkoihin 
tai jää ylivuotiseksi ja pilaantuu.”

Luomuna vai ei?
Suomen emolehmistä oli viime vuonna luomussa 20 255 emoa 
eli noin kolmannes kaikista emoista. Luomuemotiloja oli 551. 
On myös paljon emotiloja, joilla on peltoluomu, mutta emot 
tavanomaisessa tuotannossa.

Kynnys siirtää emolehmätuotanto luomuun on emon kan-
nalta matala. Emolehmien ruokinta ja elämä ovat lähtökohtai-
sesti hyvin luonnonmukaisia ja uudet emopihatot ovat suunnil-
leen kaikki luomukelpoisia.

Luomu onkin enemmän emolehmätuottajan pään sisäinen 
valinta. Jos se ei tunnu hyvältä idealta, se ei toimi.

Siirtämällä pellot ja emot luomuun tukien kokonaismäärä 
nousee keskimäärin kolmanneksella tavanomaiseen tuotan-
toon verrattuna. Pelto- ja kotieläinten luomutuet vuonna 2017 
olivat yhteensä 294 euroa hehtaarille.

Parasta on saada mahdollisimman paljon tuloista markkinoil-
ta. Siksi on hyvä, että yhä enemmän luomuvasikoita pääsee luo-
muloppukasvatukseen.

Poikimakausi huipentaa vuoden
Emoihin ryhtyvälle maitotilalle yksi suuri muutos on työn vaih-
tuminen päivärytmisestä vuosisesonkeihin. Myös ruokinta 
muuttuu vuosisesongeittain.

Emovuosi jakautuu poikimakauteen, astutuskauteen, vieroi-
tukseen ja ylläpitokauteen. Kausien päällä kulkevat laidunnus-
kausi ja sisäruokintakausi. 

Yleisintä emotiloilla on poikimakausi keväällä. Voi olla myös 
kahden kauden tiloja eli esimerkiksi 2/3 emoista poikii keväällä, 
1/3 syksyllä. Se antaa pelivaraa sonnien käyttöön ja laitumiin.

Poikimakausi on intensiivisin vaihe emovuotta. Silloin teh-
dään tulosta, jonka pohja tosin luodaan edellisen kesän sonni-
valinnoilla, laitumien kasvulla, kivennäisruokinnalla ja ylläpito-
kauden ruokinnalla.

Kun pohjatyöt ovat kunnossa, poikimakausi on enemmän 
valvontaa kuin poikimisiin puuttumista. Vasikan täytyy nousta 
syömään pian syntymänsä jälkeen. Pienellä vasikalla on pienet 
energiat. Kylmyys, märkyys ja maito alakantissa vie vasikan no-
peasti huonoon kuntoon.  

On kullanarvoinen taito oppia lukemaan emon ja vasikan ole-
muksista, saako vasikka riittävästi maitoa. Muutenkin on hyvä 
ymmärtää asioita emolehmien näkökulmasta. Se helpottaa 
kaikkea käsittelyä.

Poikimakausi on myös korvamerkkausta ja vasikkailmoitus-
ten tekemistä. Siihen täytyy rakentaa hyvä rutiini, koska korva-
merkkiyllätykset ovat ikäviä myös taloudellisesti. 

Tiivis kausi on paras
Ollaanpa yhden tai kahden poikimakauden systeemissä, poiki-
makauden on oltava tiivis.  Hyvä nyrkkisääntö on, että 60 pro-
senttia emoista tulee poikia ensimmäisen kolmen viikon aika-
na, 80 prosenttia 42 päivässä ja 100 prosenttia 63 päivässä.

Tiiviystavoitteeseen on monta syytä. Se tehostaa ajankäyttöä. 
Viimeisiä hännänhuippuja on puuduttavaa odotella kevätpel-
toja tehdessä. Tasaikäiset vasikat pysyvät terveempinä ja osaa-
vat parhaiten hyödyntää laidunta. Myös vieroitus on helpointa 
tasakokoisilla ryhmillä.

Poikimakauden ytimekkyys lähtee eläinaineksen tasaisuu-
desta, ruokinnasta ja kuntoluokituksesta. Poikijalle ja tiinehty-
jälle hyvä kuntoluokka on 2,5-3. Kuntoluokkasilmää ja -kättä on 
syytä kalibroida pitkin vuotta. Kuntoluokitukset ainakin syksyllä 
vasikoiden vieroituksen jälkeen ja pari kuukautta ennen poiki-
mista.

Mitä helpommiksi rutiinit tekee itselleen, sen varmemmin ne 
toteutuvat. Kun sonneille on suunniteltu tilat valmiiksi, ne tulee 
otettua laumoista tavoitellun poikimakauden mukaisesti, kuten 
kahden kuukauden astumisen jälkeen. 

Sonnien ajoissa pois ottaminen pienentää myös teinitiine-
yksien riskiä. Hyvin kasvaneet hiehovasikat varsinkin pienissä 
roduissa ovat yllättävän varhaiskypsiä. Jos teinitiineydestä on 
yhtään epäilystä, se ehdottomasti kannattaa tutkituttaa eläin-
lääkärillä, joka tarvittaessa pystyy katkaisemaan tiineyden.

Emoja karsiessa vasikoiden vieroituksen jälkeen kärkilistalle 
kirjataan kauden viimeiset poikijat.  Tiineystarkastuksen tyhjät 
täydentävät poistolistaa. Poikimakausi on helppo päästää veny-
mään, vaikea lyhentää. 

Laidunkapasiteetti käyttöön
Ruokinnalle karkea nyrkkisääntö on, että poikimisen aikaan ja 
keväällä emoilla on parhaat ja sulavimmat rehut. Seleenikiven-
näinen on välttämättömyys luomutiloilla ja ei-yaralaisilla normi-
tiloilla.

Emolehmätilan kesä on laiduntöitä ja rehuntekoa eri tuotan-
tovaiheiden tarpeisiin. Yhtä vähän kuin emolehmätuotantoa ei 
pidä kutsua itseuudistuvaksi, ei myöskään laitumen kasvua saa 
ottaa itsestäänselvyytenä.

Asiakkuuspäällikkö Juha Ryhänen AtriaNaudasta varoitti yli-
laiduntamisesta Tuottava itäsuomalainen naudanlihatuotanto 
-projektin emopienryhmän laidunpäivässä.

”Nurmen tavanomainen satopotentiaali on 6000-8000 kiloa 
kuiva-ainetta hehtaarille vuodessa. Mutta laitumilla jäädään 
2500-3000 kiloon”, hän totesi.

Syitä laitumen nurmentuotannon alikapasiteettiin ovat ylilai-
duntamisen lisäksi alilaiduntaminen, ylipitkät nurmikierrot sekä 
vastaperustettujen nurmien polkeutuminen runsaasti vettä pi-
dättävillä mailla.

Ylilaidunnuksen näkee hylkylaikkujen määrässä. Alue on syö-
tetty liian tarkkaan, jos hylkylaikkuja ei löydy 15-25 prosentilta 
alueesta. Ylilaidunnus ei jätä nurmen jälkikasvuun lehtiä eikä va-
raravintoa. Puhdistusniitto pari-kolme kertaa kesässä pitää rikat 
kurissa.

Alilaidunnuksessa nurmi ehtii korsiintua. Ylipitkien nurmikier-
tojen aikana sorkanjälkiin pesiytyy rikkakasveja.  Vastaperuste-
tut alat tulee laiduntaa hellävaraisesti, että niistä kasvaa hyviä 
nurmia seuraaviksi vuosiksi.

Rankkasateiden ja rutikuivuuksien tuomat laidunhaasteet tu-
lee ennakoida. Sateessa laitumet helposti sorkkaantuvat, joten 
on järkevää varata väistölaitumeksi esimerkiksi päättövaiheessa 
olevia nurmia.

Syksy ja vieroitus
Vasikoiden kasvaessa maidon osuus sen ravitsemuksesta vä-
henee ja nurmen osuus lisääntyy. Mitä pidemmällä laidunkau-
si on, sen tärkeämpää on huolehtia, että vasikoille riittää hyvää 
nurmea. Emot syövät sen mielellään vasikoiden sijasta.

Väkirehu jo laidunkaudella edistää vasikan kasvua ja pötsin 
kehittymistä, joka näkyy sen kasvussa vieroituksen jälkeen. Va-
sikoita myyvän tilan täytyy laskea väkirehun hinta ja suhteuttaa 
se vasikan lisäkasvun hintaan.

Emolehmä on onnistunut kasvatustyössään, kun vasikka pai-
naa noin puolet sen painosta vieroitushetkellä. Vieroitus on 
emolle ja vasikalle suuri stressi. Siksi muut muutokset täytyy sil-
loin minimoida. Emoille kivennäisruokinta kohdilleen, vasikoille 
hyvälaatuista rehua.

Kolmen päivän konsertti kuuluu naapureille asti. Läppävieroi-
tus ja aitavieroitus vähentävät erostressiä ja huutamista.

Tavoitteena on, että emo pitää kuntoluokkansa suunnilleen 
samana kautta vuoden. Käytännössä erityisesti maitoisat en-
sikot menettävät kuntoisuuttaan vasikkaansa ruokkiessa. Siksi 
kuntoluokitus syksyllä on tärkeä.

Kuntoluokituksen perusteella emot jaetaan syksyllä ryhmiin. 
Kunnostustarpeessa olevat saavat sulavaa rehua, muut välttä-
vät lihomista.

Emolehmätila tarvitsee paljon ylläpitokauden rehua eli säi-
lönnällisesti hyvälaatuista, mutta matalaenergistä pötsintäytet-
tä. Luke uudisti emolehmien ruokintasuositukset viime vuonna 
ensimmäistä kertaa emolehmälähtöisiksi.
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Hanki hyvät eläimet!
Eläinaineksen hankkiminen on aloittavalle emotilalle pitkäkan-
toinen investointi. Siinä kannattaa käyttää ammattilaisten apua.

Hyvä karja on tasainen kooltaan ja ominaisuuksiltaan. Liian 
suuri aikuiskoko kuluttaa tarpeettoman paljon rehua.

Lapinlahtelaisen emolehmäkasvattaja Mikko Piipon mukaan 
karjaan ei saa tulla liikaa rukkasenjälkiä. Se tarkoittaa sitä, että 
parhaat eläimet ovat huomaamattomia ja hoitavat työnsä il-
man erityiskäsittelyitä.

Pihvikarjaliiton varapuheenjohtaja Anssi Hänninen haluaa ko-
rostaa hyvien emojen merkitystä. Siitossonni on karjan tärkein 
eläin, koska puolet vasikan geeneistä on siltä.

”Emotilaa aloittaessa täytyy hankkia riittävän hyvät emoleh-
mät. Jos vasikat eivät kasva odotetusti, sonnin vaihtaminen 
on melko yksinkertainen toimenpide. Mutta koko emojoukon 
vaihtaminen on paljon vaikeampaa”, hän sanoo. 

Hyvällä emolla on helpon poikimisen mahdollistava rakenne 
ja hyvät emo-ominaisuudet. Se tarkoittaa vasikan hoitamista ja 
riittävää maitoisuutta sen kasvattamiseen.

Hyvä sonni vastaa käyttötarkoitustaan eli sonnikaupoille läh-
tiessä on tiedettävä esimerkiksi, tuottaako vasikoita vain loppu-
kasvatukseen vai uudistushiehoiksi. Sonnihuutokaupoissa käy-
minen sivistää monella tavalla.  

Rukkasenjälkiä karjaan tulee esimerkiksi ylipaksuista matalal-
la olevista vetimistä. Ne työllistävät kohtuuttomasti muutenkin 
kiireisessä sesongissa. Ihmiselle aggressiiviset emot täytyy kar-
sia. Kahjoista emoista tulee kahjoja vasikoita.

”Lypsylehmiin tottunut saattaa ajatella, että maitorotu emon 
taustalla on positiivinen piirre maitoisuuden takia. Emobuu-
missa myyjille ja välittäjille voi myös tulla kiusaus myydä pitoon 
eläimiä, joiden oikea osoite olisi teuraskasvatus”, miettii Anssi 
Hänninen, joka itsekin vaihtoi maidontuotannosta emolehmiin 
vuosituhannen vaihteessa.

Eläinkauppa on suurin riski tarttuvien eläintautien leviämi-
seen. ETT on tehnyt pelisäännöt vastuulliseen eläinkauppaan. 
Niitä on syytä noudattaa.

Eli ei eläimiä väli- tai loppukasvattamoista. Kysy myyjätilalta 
terveystilanneraportti ja alle kahden kuukauden vanha negatii-
vinen salmonellatutkimustulos.

Kysy myös varmistus, ettei lähtötilan terveydenhuoltokäyn-
neillä ole todettu M.bovista, paratuberkuloosin tai tartunnal-
listen sorkkasairauksien oireita tai hengitystietulehduksia kuu-
kauteen eikä pälvisilsaa kolmeen vuoteen. Eläimet siirretään 
puhtaalla autolla niin, ettei mukana ole terveysstatukseltaan 
tuntemattomia eläimiä.

Teksti ja kuvat: Leena Pakarinen

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusentahtirehut.fi Myynti: maatalouskaupat

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Kampanja-aika 
1.3.–31.5.2018
Saat halutessasi 

edun alennuksena.

Nyt avataan 
kivennäiskevät

Kaupan päälle

Leatherman 
Wingman

Kun nyt 
tilaat 

1 000 kg
rakeisia kivennäisiä, 

erikoisrehuja ja  
Premi-Tähti-

kivennäisiä tai  
2 000 kg muita 

jauheisia kivennäisiä 
samalla kertaa

Laadukas 14 työkalun 
kombo, mm. jousi-

avusteiset kärkipihdit, 
sivu leikkurit, sakset, 
veitsi, viila, 3 ruuvi-
meisseliä ja mitta.

Pohjanmaan Rehuässä Oy 
valmistaa ja myy hivenainerehu- ja kivennäisrehu- 
seoksia. Biologisia säilöntäaineita ja nuolukiviä 
maahantuodaan ja myydään – 25 vuoden kokemuksella.

Pohjanmaan Rehuässä Oy
Karhunpolku 9, 65520 Helsingby
email: rehuassa@rehuassa.fi
www.rehuassa.fi

ONNISTU RUOKINNASSA

KONEMYYNTI
0424 720 600

LLaaiittaa  kkaarrjjaassii  ttuuoottttaammaaaann  
llaaaattuulliihhaaaa  jjaa  --mmaaiittooaa

Kattava huolto ja 
varaosapalvelu

Turvallista konekauppaa

••  RReehhuukkoohhttaaiisseett  VVaarriiookknniiffee      
      sseekkooiittuusskkiieerruukkaatt
••  EEddiissttyykksseelllliinneenn  kkiieerruukkaann
      llaaaakkeerriinnttuueennttaa
••  AAllhhaaiisseett  kkääyyttttöö--  jjaa  yyllllää--
      ppiittookkuulluutt
••  NNooppeeaa  jjaa  vvaarrmmaattooiimmiinneenn
••  LLaaaajjaa  mmaalllliissttoo  ((66--6600))mm33

SSEEOOSSRREEHHUUVVAAUUNNUUTT

VARAOSAT
0424 720 300
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Eurooppalaisen viljelijäjärjestön 

Copa-Cogecan pääsihteeri 

Pekka Pesonen pitää tärkeänä, että 

unionin maatalouspolitiikalla varmistetaan 

toimintaedellytykset myös tuleville viljelijä- 

sukupolville. Tulevalla ohjelmakaudella 

korostuvat ympäristöasiat, koska maa- ja 

metsätalouden rooli ilmastonmuutoksen 

jarruttamisessa on keskeinen. Kauppa-

poliittisena haasteena on kahdenvälisten 

kauppasopimusten tasapuolisuus.  

Savolaiseen viljelijäperheeseen syntyneen Pekka Pesosen elä-
mä saattaisi olla suoraan kytköksissä lehmiin, elleivät rakkaus ja 
työ olisi vieneet häntä maailmalle parikymmentä vuotta sitten. 
Nyt Pesonen valvoo viljelijöiden etua tuottajajärjestössä, joka 
toimii EU:n maatalouspolitiikan ytimessä Brysselissä. ”Politiikan 
tekeminen on Euroopassa aggressiivisempaa kuin kotimaassa, 
mutta kyllä nauta pysyy täälläkin sydäntä lähellä”, kertoo Peso-
nen. 

Viljelijöiden etujärjestö Copa-Cogecaa työllistävät parhaillaan 
tuleva ohjelmakausi sekä EU:n kauppapolitiikka, jossa hierotaan 
vapaakauppasopimuksia. 

Euroopan komissio antoi marraskuussa tiedonannon, jossa 
linjattiin maatalouspolitiikan keskeiset uudistukset seuraavalle 
ohjelmakaudelle.  Ajatuksena on lisätä jäsenmaiden valinnan-
vapautta maatalouden rahoituksesta, mutta samalla lisätä vas-
tuuta ympäristönsuojelusta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja 
kestävästä kehityksestä, joista EU:lla on yhteiset tavoitteet. 

Pesosen mukaan viljelijäjärjestö karkeasti ottaen tukee ko-
missaari Phil Hoganin esittelemää mallia, jossa tulokset esimer-
kiksi ravinne- ja metaanipäästöjen sekä eläinten hyvinvoinnin 
kannalta vaikuttavat tukien maksamiseen, mutta kuitenkin niin, 
että viljelijöiden oikeusturva tulee huomioitua. ”Uusi malli ei saa 
johtaa kohtuuttomuuksiin, varsinkaan tilanteissa, joihin viljelijä 
ei voi vaikuttaa – maatalous on aina esimerkiksi säiden armoilla”, 
korostaa Pesonen. 

Tärkeää on myös politiikan lähentyminen ruohonjuuritasolle 
normienpurun hengessä. ”Viljelijän tehtävänä on pitää eläimis-
tä huolta eikä raportoida kaiken maailman asioita. Hallinto ei 
saa ajaa käytännön edelle.” 

Copa-Cogeca seuraa Suomenkin maatalouspolitiikkaa. Ko-
mission taholta on kyseenalaistettu tuotantoon liittyviä tukia, 
vaikka tähän saakka joustoa onkin myönnetty epäsuotuisten 
alueiden (LFA) maataloustukea kohtaan. Toisaalta Suomi ei ole 
tässä yksin; jopa Saksassa on alueita, joita pidetään tuotantoval-

miutta ylläpitävinä. Pesosen visiossa tietty osa tuotannosta olisi 
sidottava ruoan tuottamiseen, jolloin tuotantosidonnaiset tuet 
pysyisivät osana tukipolitiikkaa. 

Kauppapolitiikka kuumenee
Euroopan unioni neuvottelee parhaillaan vapaakauppasopi-
muksista useiden eri maiden kanssa. Donald Trumpin valin-
ta Yhdysvaltain presidentiksi on johtanut siihen, että monen-
keskisten kauppasopimusten sijaan nyt on halukkuutta tehdä 
kahdenvälisiä sopimuksia. Ne ovat tärkeitä vaihtoehtoja ja kor-
vaavat sellaisia markkinoita, jotka eivät vedä tällä hetkellä. Nau-
danlihalla on keskeinen rooli varsinkin Brasilian, Argentiinan, 
Uruguayn ja Paraguayn kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

Elokuussa 2014 alkanut Venäjän kauppasaarto oli dramaatti-
nen muutos erityisesti Suomelle, joka kärsi vientimarkkinoiden 
tyrehtymisestä suhteellisesti eniten. Euroopan unioni ja samalla 
Copa-Cogeca ottivat tuolloin kannan, että korkeatasoisille elin-
tarvikkeille riittää ostajia muuallakin maailmassa. Ongelmana 
kuitenkin on, että uusille markkinoille pääsy on hidasta ja kallis-
ta, tarvitaan loputtomasti myynninedistämistä ja neuvotteluja. 
Eikä kasvanut vienti ole vielä tuonut toivottua parannusta tuot-
tajahintoihin.

Vapaakauppasopimuksissa naudanlihan tuotanto on jou-
tumassa tulilinjalle ensimmäisenä, sillä unioni on avaamas-
sa suuret tuontikiintiöt eteläamerikkalaiselle naudanlihalle. 
Maatalouden etu kauppasopimusneuvotteluissa on ollut eu-
rooppalaiselle tuotannolle miinusmerkkinen, erityisesti kun 
puhutaan arvosta, ja juuri naudan arvo-osien tuontiin etelä-
amerikkalaiset panostavat. Copa-Cogeca luonnollisesti vas-
tustaa sellaista kauppasopimusmallia, joka ei ole tasapainossa. 
”Näillä sopimusosapuolina olevilla markkinoilla on vientipoten-
tiaalia, mutta se ei ole oikeassa suhteessa siihen, mitä tuonnin 
kasvussa menetetään”, toteaa Pesonen. 

Ympäristökysymyksistä 
lisää arvoa tuotantoon 

Kampanjointi punaisen lihan käyttöä vastaan saa Pekka Peso-
sen verenpaineen nousemaan. ”Kotieläintalous, erityisesti leh-
mät, ovat kauan olleet merkittävässä roolissa ihmisen ravitse-
muksessa. Maitotuotteet ja liha ovat korkealaatuisen proteiinin 
lähde.” 

Pesonen uskoo, että naudanlihan tuotanto tulee säilyttä-
mään roolinsa myös vastaisuudessa, mutta keskeistä on var-
mistaa, että se on taloudellisesti järkevällä pohjalla. Hänen mu-
kaansa kuluttaja arvostaa maataloutta varsin korkealle, mutta 
viljelijöiden tulisi myös huolehtia omasta PR:stä, toisin sanoen 
luoda myönteinen mielikuva ja viestiä naudanlihantuotannosta 
esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden puolustajana. ”Kenel-
läkään ei ole velvoitetta laiduntaa, mutta kuluttaja arvostaa, että 
näkee eläimiä laitumella. Sillä, että maisemat pidetään avoime-
na, on merkitystä myös ympäristöpaineiden ja poliittisen ilma-
piirin kannalta.” 

Pääsihteeri Pekka Pesonen: 

Eurooppalainen 
viljelijä ansaitsee paremman 
tulevaisuuden

Tuotannon kannattavuutta ei Pesosen mukaan kannata ha-
kea yksin omavaraisuutta pudottamalla. Tuottajahintojen kehi-
tys on Suomessa ollut suhteellisen vakaata, eikä tuotannon vä-
hentäminen välttämättä auttaisi nostamaan hintoja. 

Copa-Cogeca peräänkuuluttaa muita keinoja, joilla tuottajille 
taataan riittävä toimeentulo. ”Tuottajien tulo on vain 40–50 % 
EU:n keskimääräisestä ansiotasosta. Vaikka sanotaan, että mo-
nille viljely on elämäntapa, kuinka ammatinvalinta perustellaan 
nuorille ja motivoidaan jatkajat? Tuottajat ansaitsevat parem-
man tulevaisuuden, sillä maa- ja metsätalous ovat suurimmat 
sektorit, jotka pystyvät tasapainottamaan ilmastonmuutosta. 
Viljelijät pystyvät siihen, mutta se ei ole talkootyötä.” 

Pekka Pesonen vieraili juhlapuhujana Pihvikarjaliiton 10-vuotis-
juhlassa Rantasalmella 25. tammikuuta 2018. 

Teksti: Susanna Heikkinen

Suomalaisen erikoistuneen naudanlihantuotannon vahvuus verrattuna vaikkapa 
brasilialaiseen on eläimen jäljitettävyys heti syntymästä lähtien. Tuotteen laatu on 
tärkeä vientimarkkinoilla, mutta positiivisia elementtejä ovat myös pysyvät laitu-
met ja nurmet, sekä ilmastolliselta että kulttuurimaisemalliselta kannalta. 
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Nurmet ovat suomalaisen maatalouden 

vahvuus niin märehtijöiden 

ruokinnassa kuin hiilen sidonnassa. Tule-

vaisuuden suuri haaste ovat muuttuvat 

olosuhteet, sillä lisääntyvä lämpö ja pi-

dempi kasvukausi eivät yksiselitteisesti 

kasvata nurmisatoja.

Suomalainen naudanlihantuotanto perustuu vahvasti nurmiin, 
mikä tuskin tulee tulevaisuudessakaan juuri muuttumaan. Vaik-
ka ilmastonmuutoksen myötä Suomessa menestyvien kasvila-
jien kirjo oletettavasti laajenee ja esimerkiksi maissin viljelyala 
lisääntyy selvästi Pohjois-Euroopassa, säilyttää nurmi asemansa 
nautojen ruokinnassa vielä pitkään.

Nurmen viljelyä Suomessa puoltavat siihen sopiva ilmas-
to, viileät, lyhyet kesät sekä sateet ja hyvät vesivarat sekä sen 
positiiviset ympäristövaikutukset. Näin listaavat nurmen etuja 
Luken tutkijat Perttu Virkajärvi ja Kirsi Järvenranta Maatalous-
tieteenpäivillä pitämässään esityksessä Nautakarjatalouden ra-
vinnekierto ja ympäristövaikutukset.

Nurmet hidastavat maan hiilivarojen vähenemistä, sillä maan-
alaisella hiilellä on hiilensidonnan kannalta enemmän merkitys-
tä kuin maanpäällisellä. Maanalainen kasvin osa kestää parem-
min hajoamista vastaan kuin maanpäällinen ja näin sitoo hiiltä 
tehokkaammin.

Nurmella on huomattavasti yksivuotisia kasveja suurempi 
juuristo ja se käyttää kasvuun koko kasvukauden, mitkä yhdes-
sä tekevät siitä tehokkaan hiilen sitojan. ”Olemme hakeneet ra-
hoitusta tutkimukselle, jossa selvitetään, voiko nurmi olla hiili-
nielu ja millä tavalla viljelty nurmi sellainen voisi olla”, Virkajärvi 
lisää.

Lisäksi nurmi on tehokas ravinteiden ottaja ja sen viljely pie-
nentää peltomaan dityppioksidipäästöjä. Dityppioksidi on mer-
kittävä kasvihuonekaasu, jonka pitoisuus ilmakehässä on pieni, 
mutta lämmittävä vaikutus voimakas. Monivuotisena kasvina 
nurmi vähentää eroosiota sekä parantaa ja ylläpitää maan ra-
kennetta.

Nurmet ovat usein monilajisia kasvustoja ja tarjoavat elin-
ympäristön erilaisille eläimille, linnuille ja hyönteisille. Nurmet 
lisäävät myös maiseman esteettisyyttä. Ympäristön kannalta on 
merkitystä myös sillä, että nurmen kasvinsuojelutarve on vähäi-
nen verrattuna viljoihin, ja nurmipalkokasvien typensidonnan 
avulla voidaan vähentää ostolannoitteiden käyttöä satotason 
tai ruokinnallisen laadun kärsimättä. Moniin vahvoihin karjata-
lousmaihin verrattuna Suomessa ylilaidunnus on hyvin vähäis-
tä, vain yksittäisten tilojen tiettyjen lohkojen ongelma, ei ylei-
nen tilanne.

Pitkiä poutia, pitkiä sateita
Ilmastonmuutos tuo haasteita nurmituotannolle, sillä pitempi 
kasvukausi ei ole yksiselitteisesti eduksi nurmille. Näin toteavat 
sekä Virkajärvi että Mats Höglind Norjan bioekonomian tutki-
musinstituutista. Lämpimät syksyt vähentävät nurmien karais-
tumista ja vastustuskykyä talven stressitekijöitä vastaan, mikä 
voi heikentää nurmien talvehtimista. Karaistumiseen vaikuttaa 
paitsi lämpötila, myös valo. Sama karaistumislämpötila johtaa 
heikompaan pakkaskestävyyteen, mitä myöhempään syksyyn 
karaistuminen ajoittuu. ”Tätä ei ole Suomessa vielä juuri huo-
mioitu. Keväällä pidentyvä kasvukausi voi olla hyödyksi, mutta 
syksyllä yhteyttäminen vähenee valon mukana ja karaistumi-
nen heikkenee”, Virkajärvi huomauttaa. Hän kertoo Maaningan 
tutkimusasemalla tehtyjen kokeiden osoittavan selvästi, ettei 
kolmannen sadon korjuun venyttäminen lisää satoa. Parhaiten 
kolmannen korjuun satoa selittää toisen sadon korjuuajankoh-
ta. Mitä aiemmin kolmannen kasvu pääsee alkamaan, sitä suu-
rempaa satoa voi odottaa. Talvien lauhtuminen voi Höglindin 
mukaan lisätä talvehtimisvaurioita, sillä sateet tulevat talvella 
useammin vetenä ja vesipeitto pelloilla on nykyistä yleisempää.

Kesällä ongelmana voivat olla pitkät kuivat kaudet ja syyssa-
tojen korjuuta hankaloittavat sateiset syksyt, korjuuikkuna voi 
jäädä todella lyhyeksi. Viime syksyn kaltaisista pitkistä sadejak-
soista voi tulla tavallisia. Kasvien olisi kesällä siedettävä kuivuut-
ta, mutta syksyllä märkyyttä. Muuttuvia olosuhteita sietävien ja 
monipuolisten lajikeseosten kehittäminen ja viljely ovat aiem-
paa merkittävämmässä asemassa tulevaisuuden sadontuoton 
kannalta.

Aiempaa tärkeämpää on välttää ylilaidunnusta ja hyvin mata-
laa niittoa. Joissain paikoin voidaan joutua harkitsemaan myös 
sadetusta. ”Kasvinjalostuksella on siis mittava työnsarka kehittää 

Nurmi ruokkii märehtijät, 
nieleekö hiilet?

nurmilajikkeita, jotka sopeutuvat mahdollisimman hyvin muut-
tuviin olosuhteisiin”, Höglind sanoo. Juuri peltojen vesitalous ja 
sen turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa mietityttää pohjois-
maisia tutkijoita. Maatiloilla korostuvat Höglindin mukaan pin-
tavesien hallinta, salaojitus ja korjuutekniikat, jotta pellot eivät 
tiivisty ja sadot putoa sen vuoksi. Tiivistyminen heikentää vesi-
taloutta entisestään ja vaikuttaa myös ravinteiden hyväksikäyt-
töön. Pelloilla tehtävien toimenpiteiden on muuttuvassa tilan-
teessa oltava entistä harkitumpia ja huolellisempia.

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista riskeistä huolimatta 
kasvukausien pidentyminen ja talven lyheneminen ovat tois-
taiseksi olleet nurmille eduksi. Tämä näkyy esimerkiksi viljelyko-
keissa huomattavasti parempina satoina 2000-luvulla kuin pari-
kolmekymmentä vuotta aiemmin.

Nurmen arvo nousee
Nurmen vahvuudet on jo havaittu ammattipiireissä ja nurmen 
viljelyn arvostus viljelijöiden keskuudessa näkyy aiempaa suu-
rempana panostuksena sen viljelyyn. Kainuulaista MaiNuLi 
-hanketta vetävä Inkeri Taurula on huomannut tämän tilojen 
käytännöissä. Tilat panostavat hehtaarin tuottoon, eivätkä vain 
haali lisää hehtaareja. Tämän myötä maan kasvukuntoa seura-
taan nykyään enemmän ja sen parantamiseksi ollaan valmiita 
tekemään töitä. Myös lohkojen järkevää ja kannattavaa käyttöä 
mietitään tarkemmin. Nurmilla on Suomen olosuhteissa suu-
rempi sadontuottokyky kuin viljoilla. Esimerkiksi suomalainen 
rypsin keskisato on noin kolmannes ranskalaisten sadosta, mut-
ta nurmien osalta vastaavasti noin 90 prosenttia.

Sen sijaan kansainväliseen luonnon- ja ympäristönsuojeluun 
keskittyvät tahot eivät välttämättä tunne nurmen arvoa. Käsi-
tys nurmiin kiinteästi liittyvästä maidon- ja lihantuotannosta on 
monella valitettavasti maailmalta ja kritiikki sen vuoksi voima-
kasta. Suomalaisesta tuotannosta puhuttaessa usealta väitteel-
tä putoaa pohja juuri vahvasti nurmeen perustuvan tuotannon 
vuoksi. Naudanlihan tuottaminen nurmella verrattuna vahvaan 
vilja- tai maissiruokintaan on ympäristön kannalta hyvinkin eri 
asia. ”Oikean tiedon ja nurmen arvon huomioimisen lisäämisek-
si tarvitaan vuoropuhelua. Olen sen suhteen toiveikas, sillä se 
on viime vuosina selvästi edistynyt luonnonsuojelujärjestöjen 
ja ympäristötutkijoiden sekä maataloustutkijoiden välillä”, Virka-
järvi sanoo.

Tutkimus tarvitsee varoja
Varsinaista nurmistrategiaa Suomessa ei ole, mutta nurmi liittyy 
kiinteästi hiljattain valmistuneeseen maitostrategiaan. Lisäksi 
nurmi on vahvasti mukana juuri alkaneessa KotiEtu -hankkees-
sa, jossa Suomelle mallinnetaan viisi erilaista hypoteettista ko-
tieläintuotannon tulevaisuuskuvaa. Ääripäinä ovat kasvis-Suo-
mi ja kotieläintuotannon tehokkaasti hyödyntävä Suomi, muut 
mallit ovat näiden väliltä.

”Nurmien suhteen tehdään kyllä paljon yhteistyötä tutkimuk-
sen, koulutuksen ja neuvonnan kanssa, vaikka varsinaista yh-
teistä strategiaa ei olekaan. Yhteisen strategian tekeminen vaa-
tisi kokoavan voiman”, Virkajärvi arvioi.

Hankkeita nurmentuotannon kehittämiseksi on menos-
sa useita, muun muassa NautaNurmi, Nurmet rahaksi, Ravin-
neRenki sekä MaiNuLi -hankkeet paneutuvat nurmentuo-
tannon kehittämiseen. Näistä NautaNurmi linkittyy suoraan 
naudanlihantuotantoon.

Vaikka nurmitutkimusta tehdään pitkälti lypsylehmien kaut-
ta, pätevät tulokset hyvin myös naudanlihantuotantoon. Hyvän 
nurmirehun taloudellinen merkitys naudanlihantuotannossa 
on valjennut viimeisen kymmen vuoden aikana. ”Reilu kym-
menen vuotta sitten ajateltiin vielä yleisesti, ettei lihakarja vaadi 
samanlaista laatua kuin lypsylehmä. Nyt on selvää, että hyvän 
säilörehun taloudellinen merkitys on jopa suurempi kuin mai-
dontuotannossa”, Virkajärvi sanoo.

Jos märehtijät kotieläintuotannossa Suomessa vähenevät tai 
nurmia halutaan nykyistä enemmän viljelyyn, olisi sadoille ol-
tava myös muuta käyttöä. Nurmen käyttö biokaasulaitoksissa 
energiantuottajana on teoriassa hyvä vaihtoehto, mutta kom-
pastuu käytännössä kannattavuuteen. Nurmea ei kannata kul-
jettaa kovinkaan pitkiä matkoja ja biokaasulaitoksia on ainakin 
toistaiseksi varsin harvassa.

Nurmen viljelyn lisääminen etenkin Etelä-Suomen viljanvilje-
lyalueilla toisi Virkajärven mukaan merkittäviä etuja. Viljelykierto 
monipuolistuisi, maan rakenne paranisi, kasvipeitteisyys ja hii-
len sidonta lisääntyisi. Nurmitutkimukseen kohdennettaville va-
roille on siis tulevaisuudessa paljon käyttöä.

Teksti: Eeva-Kaisa Pulkka 



2120

Nurmet ovat tehokkaita ravinteiden 

hyödyntäjiä, sillä nurmi ottaa ravinteita 

koko kasvukauden ajan eli huomattavasti  

yksivuotisia kasveja pidempään. 

Syvälle ulottuva juuristo tehostaa  

ravinteiden ottoa, sillä sen avulla nurmi 

pystyy hyödyntämään myös maan 

ravinnereservejä yksivuotisia kasveja 

paremmin.

RavinneRenki -hankkeen kolmella pohjoissavolaisella maatilalla 
tekemät ravinnetaselaskelmat nurmien ravinnevirroista tukevat 
aiempia koeolosuhteissa saatuja tuloksia. Havaintoja ja mitta-
uksia tehtiin eri-ikäisillä nurmilla ja lannoituksena oli lietelanta, 
jota täydennettiin ostolannoitteilla.

Nurmen kasvu ja ravinnetarve erityisesti typen ja kaliumin 
osalta on voimakkainta keväällä. Karjanlannan typpi on ostolan-
noitteissa olevaa typpeä hitaammin kasvien käytettävissä, joten 
typpeä jää kasvin käytettäväksi seuraavillekin sadoille edellyttä-
en, ettei se huuhtoudu.

Lannan ravinteet tulevatkin tehokkaimmin hyödynnettyä, 
kun levityksen jälkeen korjataan vielä kaksi satoa. Nurmille lan-
nan kevätlevitys olisi siis ravinteiden tehokkaan käytön kannalta 
paras ajankohta, mutta pellon tiivistymisriskin vuoksi parempi 
levitysajankohta on usein vasta kesällä.

Tutkittavilta lohkoilta lasketut fosfori- ja kaliumtaseet osoit-
tivat nurmien kyvyn käyttää maan ravinnereservejä. Fosforin 

ravinnetase jäi havaintolohkoilla 7–20 kiloa hehtaaria kohti 
miinukselle. Kaliumilla vastaavat luvut olivat -55 –  -204 kiloa 
hehtaaria kohti.

Vaikka taseet olivat negatiivisia, säilörehujen raaka-ainenäyt-
teistä tutkittujen ravinnepitoisuuksien perusteella laskennalli-
nen typpi-fosforisuhde oli riittävällä tasolla ja kaliumpitoisuudet 
tavoitteiden mukaiset.

Kaliumlannoitusta suunniteltaessa kannattaa selvittää myös 
maan reservikaliumin määrä, sillä se on todettu luotettavam-
maksi tavaksi kuvat nurmien kaliumin ottoa kuin tavallisessa vil-
javuustutkimuksessa määritettävä kalium.

Kaliumlannoitusta olisi hyvä rajoittaa, jos maassa on reservi-
kaliumia, säilörehun kaliumpitoisuus on korkea ja vaikka vilja-
vuuskaliumin perusteella lannoitusta pitäisikin antaa.

Fosfori on lannoitteissa arvokas raaka-aine ja sen huuhtoutu-
misriski pelloilta kasvaa fosforiluokan noustessa. Maan fostori-
luokan nosto ei ole tavoiteltavaa sen ollessa tyydyttävä tai sitä 
parempi.

Lannoituksessa tulee kuitenkin huomioida nurmen ikä ja 
odotettavissa oleva satotaso. Tutkittavilla lohkoilla ensimmäi-
sen vuoden nurmen kuiva-ainesato oli 7 900 kiloa hehtaarilta, 
toisen 9 100 kiloa, mutta neljännen vuoden nurmen vain 5 500 
kiloa. Lannoituksen suunnittelussa nurmen iän ja odotettavis-
sa olevan satotason huomioiminen on sekä taloudellisesti että 
ympäristön kannalta kannattavaa.

Uusien nurmilajikkeiden käyttö, korkeampien satotasojen ta-
voittelu sekä kolme korjuuta asettavat haasteita riittävälle ra-
vinnemäärälle. Lannoituksen suunnittelussa tulisi huomioida 
odotettavissa oleva satotaso, maan ravinnereservit, säilörehu-
analyysin tulokset ja karjanlannan levityksen ajankohta. Näiden 
tietojen avulla lannoitusta voidaan säätää tehokkaammaksi, ta-
loudellisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Teksti: Eeva-Kaisa Pulkka 
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KOLMEKYMMENTÄ VUOTTA

Kun haet karjaasi helppoja poikimisia, 
hyvää kasvua ja erinomaista rakennetta, 

tule tutustumaan Thorsvikin Herefordeihin

°°° www.thorsvikhereford.fi °°°

Tilanhoitaja 
Paavo Kuuluvainen
puh. 050 5172 189 
09 8025 431 
(hinnat ja kauppa)

 

Karjanhoitaja
Kaisu-Maija Nenonen

puh. 044 2686 827

(tiedot eläimistä ja suvuista)

 

Charolais-sonneja
Hyvät jalostusominaisuudet 

ja lihakkuusarvot.

 

MTY HANNOLA LASSE JA MATTI
Elimäentie 2192, 47200 Elimäki

www.hannolancharolais.com

Lasse Hannola
Puhelin 040 5163 805

Matti Hannola
Puhelin 0400 777 999

hyväsukuisia 
jalostuseläimiä 

henrik jensen
0400 124 364

www.inkere.fi
kb hereford

Tiedustelut:
Anne-Marie Rosenlew

Kartanonkuja 100, 37200 Siuro
Puh. 03 340 6890 / 040 590 5718
anne-marie.rosenlew@finnbeef.fi

CHAROLAISJALOSTUKSEN KÄRJESSÄ–
JALOSTUSELÄIMIÄ MYYTÄVÄNÄ.

VASTUSTAMATTOMAN HYVÄÄ 
PIHVILIHAA – 

suoramyyntiä ennakkotilauksesta 

Simmental-jalostusta vuodesta 1991

Björn von Konow 040 544 7409
Vast. karjakko Liisa Linna 040 961 8590

www.lahistensimmental.fi

TERISTEN KARTANO 
HEREFORD & ANGUS-

JALOSTUKSEN KÄRJESSÄ
Antti Veräväinen 0500 835 084 

www.pihvikarjaliitto.fi
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Suomalaisen mustan tuotteistaminen 

näyttää löytäneen kanavansa. 

Finn Anguksen pihvilihan kysyntä ylit-

tää tarjonnan ja tuottajille saadaan 

korvausta työstä.

Suomalaisen Angus-pihvilihan tuotteistanut Finn Angus 
osuuskunta on vahvalla kasvu-uralla. Noin vuosi sitten huhti-
kuussa tehty yhteistyösopimus Pan Nordic Meat Oy:n kanssa 
antoi hyvän pohjan Finn Angus osuuskunnan lihamyynnin 
kehittämiselle. ”Siitä lähtien olemme painineet positiivisen 
ongelman kanssa. Lihaa ei ole ollut myydä niin paljon kuin 
sitä olisi ostettu”, myhäilee osuuskunnan hallituksen pu-
heenjohtaja Janne Lukkari.

Viime vuonna markkinoitiin osuuskunnan merkillä noin 
500 nuorta nautaa ja tänä vuonna tavoitteena on tuplata 
määrä. Siihen osuuskunta tarvitsee lisää sekä vasikantuotta-
jia että loppukasvatustiloja. ”Uushankinta on hyvällä mallilla 
menossa tavoitetta kohti. Kiinnostuneet tilat voivat kyllä ot-
taa yhteyttä, se on jopa suotavaa.”

Finn Angus -tilalta vaaditaan täysin pihvirotuisia, vähin-
tään 75 prosenttisesti angusrotuisia eläimiä ja osuuskunnan 
tuotantotapoihin sitoutumista. Myös ns. black baldiet sopi-
vat tuotantoon. ”Tässä on emotilalle yksi kehitysvaihtoehto, 
jos nykytilanne ei tuottajaa tyydytä.”

Reilua tulon jakoa

Ajatuksia, jotka lopulta johtivat Finn Angus osuuskunnan pe-
rustamiseen, heiteltiin ilmaan jo seitsemän vuotta sitten. Sii-
tä on pitkä tie tämän päivän kehitykseen, jossa Finn Angus 
on rekisteröity tuotemerkki ja kehittyvä brändi. Alussa oli 
joukko sopivia karjoja, tuottajilla yhteneviä mietteitä ja An-
guksella valmiiksi maine hyvänä pihvilihana.

”Itse olen melko nuori tilanpitäjänä ja tilalla oli musta kar-
ja valmiina. Mietin, miksi tyytyä vanhoihin kaavoihin ja halu-
sin tehdä eri tavalla. Oma käsitykseni maatalouspolitiikasta 
ja lihantuotannon näkymistä oli sellainen, että mielestäni ala 
kaipasi asioiden uudelleen miettimistä”, Angustilaa Sotka-
mossa pitävä Lukkari perustelee.

Vaikka hinta oli alkujaan yksi pääsyy tuottajaomisteisen 
osuuskunnan perustamiselle, nostaa Lukkari yrityksen arvot 
ja tulevaisuuden tavoitteet yhtä tärkeiksi. Finn Angus haluaa 
nostaa suomalaisen pihvilihan arvostusta ja painottaa reilua 
tuloksen jakoa toimijoiden kesken. ”Jokaisen ketjun lenkin 
on tunnettava itsensä tasa-arvoiseksi muiden suhteen ja kor-
vauksen tehdystä työstä oltava reilu kaikkia kohtaan.”

Markkinoilta saatava parempi hinta näkyy sekä loppukas-
vattajalla että vasikan tuottajalla. Finn Angus maksaa samaa 
hintaa sekä sonnista että hiehosta omissa painoluokissaan, 
mikä on tuonut kannattavuutta hiehojen kasvatukseen. Tai 
kuten Lukkari asian ilmaisee, nyt hiehojen kasvattamisessa 
on jotain järkeä. ”Hiehon lihassahan marmoroitumista on 
enemmän kuin sonnissa, mikä tekee siitä syöntilaadultaan 
parempaa.”

Hinnasto on ollut sama viimeiset kaksi vuotta ja perushin-
ta markkinoiden kärjessä ja tulee siellä Lukkarin mukaan py-
symään.

Teuraissa ensisijaiset tavoitteet ovat tasaiset painot ja ta-
sainen hyvä syöntilaatu, joihin pyritään niin hinnaston, ruo-
kinnan kuin genetiikankin kautta. Loppukäyttäjät haluavat 
tasalaatuista tuotetta ja sitä Finn Angus haluaa tuottaa.

Tuotanto ajan hermolla

Lukkarilla on vahva usko suomalaisen naudanlihantuotan-
non tulevaisuuteen ja kannattavuuden paranemiseen. Ala 
on haastava ja muuttuu koko ajan, mikä näkyy kautta linjan.

”Kaikki mitä alan eteen tehdään, on hyväksi koko pihvili-
hantuotannolle. En halua vähätellä minkään rodun kasvat-
tajia tai mitään lihataloa. Suomessa tehdään nyt uudenlais-
ta pihvilihabisnestä ja markkinoidaan lihaa sinne, missä sitä 
arvostetaan.”

Finn Angus on aloittanut yhteistyössä Pan Nordic Meatin 
kanssa Anguslihan viennin. Antibiootittoman kasvatuksen ja 
lihan markkinoinnin Finn Angus aloitti jo käynnistysvaihees-
sa vuonna 2016. Nyt vastaava ilman antibiootteja tuotettu liha 
on otettu monen lihatalon valikoimiin. Nämä ja muut uudis-
tukset alalla tukevat Lukkarin mukaan koko alaa, ei pelkästään 
Angusta.

Pihvinautoja Lukkari ei kuitenkaan näe maitorotuisten kor-
vaajina suomalaisessa naudanlihantuotannossa, siihen tuo-
tannon kustannusrakenne sopii huonosti. Mutta ei naudanli-
ha ole Suomesta loppumassa, vaikka tuotantorakenne onkin 
muuttumassa. ”Kysynnän ja tarjonnan epätasapainon tulee 
näkyä markkinahinnoissa ja heijastua tuottajahintoihin.”

Lukkari ei pidä esimerkiksi Ruotsin tilannetta yksiselittei-
sesti huonona. Ruotsissa naudanlihan omavaraisuusaste on 
huomattavasti Suomea alhaisempi. Tuottaja- ja kuluttajahin-
nat ovat paremmat, minkä vuoksi Finn Angus vie lihaa Ruot-
sin markkinoille. ”Aina on kuluttajia, jotka eivät halua tai voi 
eri syistä ostaa tai syödä kotimaista lihaa. Lihan hinta ja laatu 
kulkevat käsi kädessä. Kauppa ostaa ja myy sellaista, mitä ku-
luttajat haluavat ja meidän tehtävämme on tuottaa sitä, mitä 
halutaan ja tehdä tuotettamme tunnetuksi.”

Tasaista laatua ruhoihin

Taaksepäin katsoen Lukkari näkee tuoreen yrityksen suuria 
haasteita olleen ja olevan oikeiden yhteistyökumppaneiden 
ja oikean bisneksen tekotavan löytämisen sekä tarvittavan 
pääoman saamisen. Tällä hetkellä ketju tilalta teurastamon 
kautta leikkaamoon on hyvä ja toimiva. ”Kun idea on täysin 
tuottajien omistama ja hallitsema osuuskunta ja tiloilla löy-
sää rahaa ei juuri ole, on pääoman hankinta iso haaste.”

Yhä tasalaatuisempien ruhojen tuottaminen on Lukkarin 
mielestä tarpeen. Makua, mureutta ja marmoroitumista pa-
rannetaan kaikilla tiloilla niin eläinaineksen, ruokinnan kuin 
hyvien olosuhteidenkin kautta. Lisäksi teuraskypsyyttä on 
osattava arvioida suhteessa markkinoiden tuleviin tavoittei-
siin. ”Tasalaatuisuus on tosin kaikkien naudanlihantuottajien 
haaste rotuun katsomatta.”

Finn Angus -pihvilihaa myydään sen erityisominaisuuksia 
arvostaville palvelutiskeistä ja ravintoloissa. Brändin pihvili-
ha ja tuotannon kasvaessa myös luomupihviliha ovat Lukka-
rin mukaan kärkilihatuotteita PNM:n Familia -tuotesarjassa. 
PNM:llä on hallussaan myös lihan vientikanavat.

Osuuskunta on jatkanut lihan myyntiä kotisivujensa kaut-
ta, millä toiminta alkoi. Koko maan kattava kylmäjakelu muo-
dostui haasteeksi ja esti kasvun eikä toimivaa ratkaisua ole 
vieläkään löytynyt. ”Myynnin kasvaessa asiat muuttuvat. Esi-
merkiksi minulla ei aika tilan omaan suoramyyntiin riittänyt 
ja halusin panostaa oman tilan kehittämiseen. Euro on hyvä 
konsultti ja laittaa asiat järjestykseen.” Omista kokemuksis-
taan huolimatta Lukkari vakuuttaa osuuskunnan tukevan 
suoramyyntiä tekeviä Angustiloja. Jäsentilat voivat tarvitta-
essa käyttää osuuskunnan kotisivuja työalustanaan. 

Finn Anguksen kasvulle Lukkari ei aseta rajoja, sillä hänen 
mukaansa se tuskin tulee vastaan seuraavaan kymmeneen 
vuoteen. Osuuskunta tavoittelee tasaista kasvua niin mää-
rissä kuin laadussa. Strategiatyössä osuuskunta on visioinut 
liikeidean toimivan tulevaisuudessa niin hyvin, että tilat pär-
jäävät, vaikka tuet poistettaisiin.

Lukkari luottaa Finn Angus brändiin, sen asiaansa uskoviin 
ja tuotantoa kehittäviin tuottajiin. ”Kasvua ja kehitystä on 
niin kauan kuin tuotteelle on kysyntää ja miksei olisi. Suo-
messa on hyvät tuotantomallit, jäljitettävyys, terveet eläi-
met, puhdas luonto ja vesi sekä nurmea.”

Teksti: Eeva-Kaisa Pulkka 

Suomalaisesta mustasta 
tuli Tuote

”Yhdessä olemme enemmän!”, vakuuttaa 
Finn Angus osuuskunnan hallituksen 
puheenjohtaja Janne Lukkari.

Finn Angus on tuotteistanut suomalaisen Angus-
pihvilihan ja osuuskunta on vahvalla kasvu-uralla.

Kuva: Eeva-Kaisa Pulkka 
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TERVE PÖTSI – TEHOKAS TUOTANTO
VILOMIXIN NUOLUKIVET 

Vilomix Finland Oy        
puh. 010 402 7700         
www.vilomix.fi 

www.vilomix.fi/edustajat

Kun ostat koko lavan Vilolix- tai Nuolux- 
nuolukiviä, saat kaupan päälle laaduk-
kaan Suomessa tehdyn työvaatteen

NUOLUX* NUOLUX TUNNUTUS*

50 kg
20 kg

50 kg
20 kg

NUOLUX VITAMIN

20 kg

VILOLIX LYPSY

80 kg
22,5 kg

VILOLIX MAGNESIUM

80 kg
22,5 kg

VILOLIX UMPI

80 kg
22,5 kg

VILOLIX NATUR*

80 kg
22,5 kg

VILOLIX LAMMAS

22,5 kg

Kampanjaetu: 1.1. - 31.5.2018
Osta 10 kpl 22,5 kg tai 3 kpl 80 kg  
Vilolix-kiveä, saat kaupan päälle  

vitamiinituotteita

Osta 10 kpl 20 kg tai 4 kpl 50 kg  
Nuolux-kiveä, saat kaupan päälle  

vitamiinituotteita
*Soveltuvat myös luomutuotantoon.

Karjatilallisen arki on jatkuvaa paineen 
hallintaaHKScanin vuotuinen Sonnihuutokauppa kokoaa jäl-

leen karjankasvattajat kevään tärkeimpään jalostusta-
pahtumaan Mty Ala-Lekkalan tilalle. Kuukausiseuran-
nassa on parisen sataa Aberdeen Angus, Charolais, 
Hereford ja Simmental -sonnia, joista huutokauppaan 
valitaan n. 100 parasta yksilöä.
Merkitse kevään ajankohta kalenteriisi heti, käy tutus-
tumassa seurannassa oleviin sonneihin ja tule huuta-
maan huippusonni!

www.hkscanagri.fi

hkscanagri.fi/sonnihuutokauppa

PERINTEINEN 
SONNIHUUTOKAUPPA

21.4.2018 TAMMELASSA

Järki Pellon ja OSMOn maatalous-

rengaskurssit vetivät salit täyteen 

ilta illan jälkeen

”Peltomaan rakenne ja ruuantuotannon turvaaminen myös tu-
levaisuudessa ovat aina ykkösenä mielessä”, Järki Pelto -hank-
keen koordinaattori Olli-Pekka Ruponen sanoo saapastelles-
saan salolaisilla savimailla peltojensa reunoilla. 

”Maan kasvukunto pohdituttaa aina. Raskaat koneet tiivistä-
vät maata liikaa, mutta onneksi siihen voidaan vaikuttaa. Ratkai-
sevassa roolissa ovatkin maatalouskoneiden renkaat ja niiden 
paineet. Isoillakin koneilla onnistuu, mutta paineiden pitää olla 
hallussa”, Ruponen sanoo.

Jokaisen ei ole tarpeen pohtia, kokeilla ja taistella kaikkia on-
gelmia vastaan. Siksi Ruposen luotsaama tiedonvälityshanke 
Järki Pelto lyöttäytyi yhteen maan kasvukunnon hoitoon eri-
koistuneen OSMO -hankkeen kanssa. Tuloksena oli kolmen il-
lan maatalousrengaskurssi. Kurssilaiset saivat aimo annoksen 
tietoa. Ryhmissä etsittiin ratkaisuja ja kokemuksia vaihdettiin 
väliajoilla. 

”Nyt on ainakin paremmat eväät ja verkostot, kun lähtee 
kone- tai rengaskauppoja hieromaan”, sanoi kaikissa kurssi-il-
loissa mukana ollut lihakarjan kasvattaja Teppo Himanen.

Vetokyky ja paineet
”Uusien renkaiden hankinta koneisiin on aina iso investointi.  
Paras on, jos ostaja tietää mitä tahtoo ja osaa etsiä juuri omille 
pelloilleen sopivia ratkaisuja”, Ruponen sanoo.

”Eikä renkaiden aina tarvitse olla uusia. Käytetyissäkin on 
usein valtavasti hyvää työvoimaa. Avaintekijöitä ovat vetokyky 
ja oikeat paineet. Pitää löytää ihanneratkaisuja, joissa paineet le-
veissäkin renkaissa on oikein säädetty ja liiallinen maan tiivisty-
minen voidaan välttää.” 

”On aivan erilaiset rengaspainetarpeet, jos lähdetään vetä-
mään raskasta lietekärryä pellolle tai suorittamaan jotakin ke-
vyempää työtä”, Ruponen sanoo ja lykkää taskuunsa ”viljelijän 
tärkeimmät työkalut”, eli rengaspainemittarin ja meisselin, jolla 
mahdolliset liiat paineet voidaan päästää renkaista ennen pel-
lolle ajoa.

”Rengastietouden kasvattamiseen kannattaa panna aikaa 
ja sen eteen nähdä vaivaa. Oikeat valinnat auttavat pitämään 
maat ja kukkaron paremmassa kunnossa”, erikoisasiantuntija 
Jukka Rajala OSMO-hankkeesta korostaa.

Faktalaatikko

Maatalousrengaskurssin järjestivät Järki Pelto -hanke, joka on 
osa Elävä Itämeri säätiön (BSAG) toimintaa sekä Helsingin yli-
opiston Ruralia-instituutin, ProAgria Länsi-Suomen ja Etelä-
Pohjanmaan OSMO -hanke. 

Väärät paineet tiivistävät peltomaata
• pienentävät huokostilavuutta
• vähentävät veden suodattumista
• lisäävät muokkaustarvetta
• pienentävät satoa

”Oikeilla renkailla ja paineilla 

koneet kulkevat tasaisemmin. 

Kuljettajalla on mukavampi olla 

ohjaamossa. Se on merkittävää 

työhyvinvoinnille.”

Olli-Pekka Ruponen, 
Järki Pellon koordinaattori ja viljelijä



26 2727

Renkailla ratkaiseva rooli 
Järki Pellon koordinaattori Olli-Pekka Ruponen korostaa, että oikeilla paineilla pel-
lolla ajettaessa saavutetaan hyviä tuloksia. Pelto ja kuljettaja voivat hyvin. Siihen 
voidaan vaikuttaa rengasvalinnoilla ja -paineilla. 

”Kannattaa olla tarkkana. 

Oikeat renkaat ja niissä oikeat 

paineet säästävät polttoainetta 

ja parantavat tuottoa. 

Maantieajossa tarvitaan 

isompia paineita.”

Teppo Himanen, 
karjatilallinen

Teppo Himanen: Järki Pellon rengas-

kurssit herättivät pohtimaan

”Tulevaisuutta on ajateltava. Tekniikka kehittyy. Tilat vähenevät 
ja kasvavat. Kuka tai mikä niitä koneita tulevaisuudessa ohjaa ja 
ajaa? On tärkeä ymmärtää, missä mennään ja mihin suuntaan. 
Ruokaa on pystyttävä tuottamaan tulevaisuudessakin. Paineita 
piisaa muuallakin kuin renkaissa”, salolainen karjatilallinen Tep-
po Himanen pohtii.

Hän oli mukana Järki Pellon yhdessä OSMO-hankkeen kans-
sa järjestämillä kolmen illan rengaskursseilla, joilla pureuduttiin 
peltomaan tulevaisuuteen maatalousrenkaiden kautta. 

Lähes 400-päisen lihakarjan ruokkimiseen tilalla kasvatetaan 
rehua, jota hankitaan lisäksi myös naapuritiloilta. Karjatilalla syn-
tyy vuodessa noin 4000 kuutiota lietettä, joka levitetään pää-
osin omille pelloille. Välillä sitä on toimitettu myös naapuruston 
luomupelloille. Työn hoitamiseen tarvitaan koneita, niihin oike-
at renkaat ja optimaaliset paineet.

”Peltomaan kunnosta ja tuottokyvystä on pidettävä huolta 
myös tulevaisuutta varten”, Himanen sanoo.

”60-luvulla traktorit painoivat pari tonnia. Nykytraktori painaa 
viisi kertaa enemmän. On selvää, että renkailla ja niiden paineil-
la on väliä. Renkaat vaikuttavat polttoaineen kulutukseen ja en-
nen kaikkea maan tiivistymiseen, jota pitää välttää. Maan kasvu-
kunto on avainasia. Liian tiivis maa ei tuota.”

Emäntä Päivi Himanen komppaa ja toteaa, että peltomaan 
hinta on tänä päivänä niin korkea, ettei peltoja ole kerrassaan 
varaa pitää tuottamattomina.

”Rengaskurssit vauhdittivat miettimään näitä asioita. Ratkai-
suja pitää pohtia ja löytää niistä parhaat. Täytyy olla hereillä ja 
seurata asioita”, Teppo Himanen sanoo. 

Painavia kuormia
Lihakarjatilalla vedetään raskaita kuormia. Vaikka traktori sinäl-
lään olisi leveärenkainen ja oikein paineistettu, sillä on myös val-
tavasti merkitystä, millaista vaunua se perässään kiskoo. 

”Ostin kymmenisen vuotta sitten uuden ja ison noukinvau-
nun rehun korjaamiseen. Samalla vaihdoin vakiorenkaiden tilal-
le niin leveät renkaat kuin siihen aikaan sai. Iso vaunu vähentää 
ajokertojen määrää ja leveät renkaat peltomaan tiivistymistä”, 
Himanen kertoo.

”Pelloillamme kasvaa nurmea rehuksi, mutta ostamme lisäksi 
naapuriviljelijöiltä ohraa ja kauraa rehukäyttöön. Kuljetuksia on 
paljon. Esimerkiksi heinää korjataan kolmisen kertaa vuodessa. 
Työ kestää 4–5 päivää kerrallaan. Se on tehtävä, vaikka sataisi 
kaiken aikaa, kuten viime vuonna enimmäkseen tekikin.”

”Oikeilla rengasvalinnoilla voi estää maan tiivistymistä, joka 
pahimmillaan lisää valumia ja huonontaa tuottoa. Perusteelli-
sesti tiivistyneessä maassa ei kasva kunnolla edes nurmi.”

Kolmen kimppa

”Lietteen levitys on haastavinta. Viime syksy oli erityisen rankkaa 
aikaa.  Oli märkää, levityksen takaraja lähestyi ja säiliöt täyttyivät, 
vaikka meilläkin on niitä yli mitoitusrajojen. Laki edellyttää liete-
säiliöitä niin paljon, että niihin mahtuu 12 kuukauden lietteet. 
Meillä se tarkoittaa noin 4000 kuutiota.”

Tilalla syntynyt liete voidaan käyttää omilla pelloilla. Välillä sitä 
toimitetaan esimerkiksi lähistön luomuviljelijöille, jotka tarvitse-
vat lietettä viljelykiertoon.  

Itsekulkeva Terra Gator ja nurmimultain hankittiin työn tehos-
tamiseksi ja ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseksi. Se kan-
taa 20 tonnin kuormaa ja on kokonaispainoltaan 40 tonnia. Ko-
neessa on 1050 mm renkaat.

”Koneet ovat kalliita. Sekin oli vaikuttimena, kun perustimme 
kahden muun tilallisen kanssa yhtiön ja hankimme lietteenkul-
jetuskaluston yhdessä”, Himanen kertoo.

”Yksi meistä on sikatilallinen, yksi maitotilallinen ja minä liha-
karjan kasvattaja. Kaluston käyttötarpeet ajoittuvat vähän eri ta-
valla.  Se sujuvoittaa yhteistyötä. Kutsummekin itseämme pas-
kaporukaksi”, Himanen naureskelee.

Himanen korostaa, että kompromissiratkaisuja joudutaan 
tekemään. ”Joskus on pakko levittää lietettä, vaikka joku muu 
ajankohta olisi parempi kasvun ja pellon kannalta. Työt vaan on 
tehtävä. Tarvitaan kone- ja ihmisvoimaa.”

”Tämä työ on jatkuvaa pohdintaa, tiedon keräämistä, ratkai-
sujen hakemista ja kokeilua. Epäonnistumisiinkin täytyy alistua.  
Mutta periksi ei pidä antaa. Turvallista ja kestävää ruuantuotan-
toa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.”

Teksti ja kuvat Hia Sjöblom

Renkaita joutuu vaihtamaan aika ajoin. Rengaskurssit kannustivat ajattelemaan näitä 
asioita. On syytä tarkkailla rengaspaineita ja seurata niiden vaikutuksia. Etenkin lietteen-
levityksessä vedetään painavia kuormia sekä maantiellä että pelloilla, joita ei ajamalla kan-
nattaisi tiivistää. Nyt osaan olla tarkempi uusia renkaita valitessani, karjatilallinen Teppo 
Himanen pohtii.

Teppo Himanen esittelee kehittelemäänsä ”tempoliinoa”, eli rehuntiivistäjää. 
Sillä saadaan isompi määrä rehua mahtumaan siiloon.

Teppo Himanen kehottaa kehittelemään ajokertoja vähentäviä ratkaisuja ja 
kertoo hankkineensa uuden ja ison noukinvaunun juuri sitä silmällä pitäen.
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EBENA JÖGEVA 4

LAJINSA PARHAAT

Suomen suosituin 

 rehuvirna Suomen kestävin  

valkoapila

www.naturcom.fi

SOITA JA TILAA!
ANTTI NISKANEN

0500 43 00 44
PESOLANNIEMENTIE 255

74595 RUNNI (IISALMI)
antti@pesolanpihviliha.fi
www.pesolanpihviliha.fi

Löydät meidät 
myös

Hauhon Myllärit Oy 
jalostaa viljasi tilakohtaiseksi täysrehuksi. 

Tilasekoitus on edullinen ja vaivaton ratkaisu. 
Tiedustele uuden asiakkaan tutustumishintaa.

HAUHON MYLLÄRIT
040 552 6671, myllarit@hauhonmyllarit.fi

www.hauhonmyllarit.fi

• Eläinvaakoja
• Ajoneuvo- ja 
  kuormainvaaka
• 3-p nostolaitevaaka
• NIR-rehuanalyysilaite
• Pyöräasennusvaunu ym.
• Kosteus- ja lämpömittareita

JuhaniRahkonen.fi 
tai 0500 318201, myös ilt./vkl

KATTO- JA 
SEINÄPELLIT 

SEKÄ 
ALUMIINIPROFIILIT 

SUORAAN 
VALMISTAJALTALihakonttori Oy

Vanha Talvitie 8 A, 00580 Helsinki
puh: 09-8256 520, fax: 09-761 822
www.lihakonttori.fi

Laatua ja 
palvelua!
Karitsan ja naudan 

rahtipaloittelupalvelua.
Olemme luomuhyväksytty laitos.

SARVANAN 
ANGUS

JALOSTUSELÄIMIÄ

Katariina ja Kalle Sarvana
Sarvanantie 172

34420 MUROLEEN KANAVA
Puhelin 040 7396 386

katariina.sarvana@angus.fi

VANHA-ANNILAN 
ANGUS

MYYTÄVÄNÄ 
JALOSTUSELÄIMIÄ

Lauri Annila
Annilantie 90

37600 Valkeakoski
Puhelin 040 828 5051

RAHTITEURASTUS JA
PALOITTELUPALVELUT

SAVO-KARJALAN LIHA
Puh. 017 261 8919 

www.savokarjalanliha.fi

LUOMUHYVÄKSYTTY
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LIMOUSIN-
HUUTOKAUPPA 

28.4.2018 klo 12
Jarkko Kääriälän tila

Mäntylänmäentie 17, Alavieska

Tervetuloa!

Myyntiin tulevien eläimien tiedot löytyvät 
Kasvattajaosuuskunta Limousinin kotisivulta 

www.nostettanaaraista.fi
Pirkanmaan Lihapalvelu Oy on vuonna 1997 perustettu 
suomalaisen naudanlihan leikkuuseen ja myyntiin 
erikoistunut yritys.

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

Lihaa suomalaisilta tiloilta

TERVE PÄÄ JA KUNNON 
Pieksämäellä järjestetään 
torstaina 26.4.2018 klo 11.30
siitossonnihuutokauppa!

Tervetuloa paikalle jo klo 10 alkaen  
osoitteeseen Suonteentie 241.

MAALAISSONNILLE 
MORSIAN

Atria Naudan siitossonnikasvattamossa Pieksämäen Poikakodissa kasvaneet laatusonnit 
myydään uusiin koteihinsa. Jos et itse pääse paikalle, ota yhteys asiakkuuspäällikköösi tai 
tee tarjous sonnista ti 24.4. mennessä. Myytyjen sonnien kuljetus viikolla 19.  
Lue lisää: www.atrianauta.fi/poikakoti

Kasvamassa uusi vuosikerta
toimintavarmaa
Hereford-emoainesta.

Tervetuloa
tutustumaan!

Millola Hereford
Millolankuja 25 09430 SAUKKOLA
Mikko 0440-472250, Anu 050-4326301
www.millola.com

Junttilasta 
sertifioidut siemenet

Soita ja kysy tarjous!  0400 777 192
info@junttilantila.fi   Sastamala

www.junttilantila.fi

w
w

w
.p
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si
em

en
.fi

Viljat

Nurmisiemenet

Laidunseokset

Nurmiseokset -myös tilan omat

Vihermassaherne ja -härkäpapu

Herneet Härkäpapu

www.pihvikarjaliitto.fi
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Eläinten hyvinvoinnin osa-alueita on 

käytännössä neljä: hyvä ravinto, hyvät 

olosuhteet, hyvä terveys ja eläimen 

tarkoituksen mukainen käyttäytyminen. 

Kun hyvinvointia arvioidaan, keskeisenä 

tekijänä ovat eläimeen liittyvät havainnot, 

ympäristötekijöiden sijaan.  

Suomalaisessa kotieläintuotannossa on erityisesti eläinten ter-
veyteen ja ruokintaosaamiseen liittyviä vahvuuksia. Suomessa 
myös eläinten hoitajien tietotaito on korkealla tasolla, mikä on 
tärkeää, kun tarkastellaan eläimen tarkoituksen mukaista käyt-
täytymistä. Luonnonmukaisten käyttäytymistarpeiden lisäksi 
hyvinvointiin sisältyy hoitajan ja eläimen välinen suhde. 

Pihvikarja luontaisesti hyvällä pohjalla 

Pihvikarjan kasvatuksen keskeiset hyvinvointitekijät ovat eläin-
ten liikkuminen vapaana, eläinsuojan kiinteä hyvin kuivitettu 
pohja, vasikoiden kasvaminen emojen hoidossa sekä laidunta-
minen ja ulkoilu. 

Tyypillisesti pihvikarjaa kasvatetaan oljella tai turpeella kuivi-
tetuissa pihatoissa. Kylmäpihatoissa on hyvä tuuletus ja puhdas 
ilma, mikä edistää eläinterveyttä. Ympärivuotinen jaloittelu ul-
kona on tilakohtaista, mutta varsinkin uusissa eläinsuojissa se 
on yleensä tehty eläimille helpoksi. Liharotuiset eläimet viihty-
vät hyvin kylmissäkin olosuhteissa. 

Vasikat vieroitetaan vasta noin puolen vuoden iässä, ja sii-
hen saakka kaikki emän tuottama maito menee vasikan hy-
väksi. Vasikat saavat juoda oma-aloitteisesti silloin kuin halua-
vat. Keväällä syntyneet vasikat seuraavat emoja laitumelle, jossa 
ne pääsevät toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä. Samal-
la pihvikarja hoitaa maisemaa ja edistää luonnon monimuotoi-
suuden säilymistä. 

Kyky nähdä eläinten hyvinvointi on osa ammattitaitoa
Vasikoiden kasvaminen emojen hoidossa on tyypillistä pihvikarjatuotannossa. Emolehmän maito menee vasikan hyväksi. Vieroitus tapahtuu vasta puolivuotiaana.
Laiduntava pihvikarja hoitaa samalla maisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta.
Kuva: Julia Alakulju.

Tuotantoeläimet 
voivat hyvin – 
sidosryhmätilaisuus 
Pikkuparlamentissa 

Pihvikarjaliitto järjesti yhdessä Siipikarjaliiton, Suomen Si-
kayrittäjien ja Turkiseläinten kasvattajien liiton kanssa kes-
kustelutilaisuuden tuotantoeläinten hyvinvointitekijöistä 
ja siitä, miten hyvinvointi toteutuu Suomessa eri tuotan-
tosektoreilla. 

Tilaisuuden avaajana toimi kansanedustaja, eduskun-
nan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne 
Kalmari, ja loppupuheenvuoron piti kansanedustaja Pertti 
Hakanen. Tilaisuudessa kuultiin järjestäjien puheenvuoro-
jen lisäksi Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistyksen asian-
tuntija Leena Suojalan puheenvuoro. Puheenjohtajana 
toimi Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Kor-
tesniemi. 

Tilaisuus järjestettiin eduskunnan Pikkuparlamentissa, 
ja siihen osallistui kansanedustajien ja toimittajien lisäksi 
joukko sidosryhmien edustajia muun muassa ministeriös-
tä, Evirasta, Lukesta, MTK:sta ja SLC:stä. 

Pihvirotuiset eläimet viihtyvät ulkona ympäri vuoden. Kuva: Anssi Hänninen.

Pihvikarjan 
keskeiset 
hyvinvointitekijät

• eläinten liikkuminen vapaana
• eläinsuojan kiinteä hyvin kuivitettu 

pohja
• vasikoiden kasvaminen emojen  

hoidossa
• laiduntaminen 
• ulkoilu
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Eläinten hyvinvoinnista kertovan hyvin-

vointimerkin kehittämistä selvitetään 

parhaillaan.  Mahdollisia ratkaisuja ovat 

esimerkiksi suomalaisen tuotannon 

vahvuuksien hyödyntäminen tai merkintä- 

järjestelmä, jossa voisi olla vaatimus-

tasoiltaan erilaisia vaihtoehtoja.

Hanke eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämiseksi käynnis-
tettiin elintarvikeketjun asiantuntijoiden kanssa käydyillä ryh-
mäkeskusteluilla merkinnän perusteista ja mahdollisuuksista. 
Näkemykset siitä, millainen merkinnän tulisi olla ja mitä eläin-
ten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä merkintää käyttävillä 
tuotteilta tulisi edellyttää, poikkeavat melko paljon toisistaan. 
Esimerkiksi kysymys siitä, voisiko merkinnällä ilmaista erilaisia 
laatutasoja, jotka palvelisivat mieltymyksiltään erilaisia kulut-
tajia, vai tulisiko kaikilla merkityillä tuotteilla olla yksi ja sama 
vaatimustaso, jakoi keskustelijoita. 

Keskusteluissa todettiin myös, että merkinnän kehittämises-
sä tulisi tuoda esille Suomessa jo olemassa olevia vahvuuksia. 
Esimerkiksi nautojen osalta ne voisivat tarkoittaa eläimen luon-
taista käytöstä laiduntamisineen, sekä vasikan vieroitusta vasta 
puolen vuoden iässä. Ravinnon osalta keskeinen hyvinvointite-
kijä on nurmeen pohjautuva ruokinta. 

Merkinnästä apua 
julkisiin hankintakriteereihin

Merkinnän tavoitteena on paitsi edistää tuotantoeläinten hy-
vinvointia kautta tuotantoketjun, myös parantaa kuluttajien 
valinnan mahdollisuuksia hyvinvointimyönteisen tuotannon 
tukemisessa. Merkintä auttaisi myös julkisten hankintojen vaa-
timusten suunnittelua sekä suomalaisten, laadukkaasti ja eetti-
sesti tuotettujen eläinperäisen tuotteiden vientimarkkinointia.

Seuraavan vuoden aikana hankkeessa selvitetään, millainen 
hyvinvointimerkintä vastaisi kuluttajien toiveisiin sekä millai-
sia vaatimuksia ja kustannuksia se aiheuttaisi alkutuotannolle 
ja teollisuudelle. Samalla arvioidaan merkinnän kannattavuut-
ta. Hanke tekee eläinten hyvinvointimerkinnän käyttöönotta-
miseksi Suomessa suunnitelman, jota toimiala voi hyödyntää 
eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, tuotteistamisessa ja mark-
kinoinnissa.

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon 
kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä on kolmivuotinen hanke, jota 
rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto. Hankkeen toteut-
tavat Luonnonvarakeskus ja Pellervon taloustutkimus PTT ry. 
Lukesta mukana toteutuksessa on Eläinten hyvinvointikeskus 
EHK. Pihvikarjaliitto on ollut mukana hyvinvointimerkkihank-
keen ryhmäkeskusteluissa. 

Teksti pohjautuu Luken julkaisemaan tiedotteeseen, 

lisäykset Susanna Heikkinen

Kuva: Outi Herttuainen.

Hyvinvointimerkintää selvitetään 
yhteistyössä 

Suomen Angusyhdistys ry 
www.angus.fi 
Puheenjohtaja Maiju Pesonen 
Puhelin 050 542 4569
Sihteeri Anna Hokkanen 
Puhelin 040 839 3432

Suomen Charolaisyhdistys ry 
www.charolais.fi 
Puheenjohtaja Matti Hannola 
Puhelin 0400 777999
Sihteeri Anne-Marie Rosenlew 
Puhelin 040 590 5718

Suomen Hereford ry
www.hereford.fi 
Puheenjohtaja Jyri Tanner 
Puhelin 040 591 3033
Sihteeri Taru Luomajärvi 
Puhelin 044 3396089

Suomen Highland Cattle Club ry 
www.highlandcattle.fi 
Puheenjohtaja Arja Primietta 
Puhelin 040 716 0981
Sihteeri Risto Volanen  
Puhelin 040 567 9496

Suomen Limousinkasvattajat ry 
www.limousin.fi 
Puheenjohtaja Helena Kukkonen
Puhelin 040 535 4338
Sihteeri Johanna Jantunen 
Puhelin 044 550 3191

Suomen Simmentalyhdistys ry
www.simmentalyhdistys.fi 
Puheenjohtaja Jarkko Rautiainen 
Puhelin 0440 886 086
Sihteeri Maarit Kallio 
Puhelin 040 586 2887

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

PIHVIKARJALIITON HALLITUS
Antti Veräväinen, puheenjohtaja (Akaa)

Puhelin 0500 835 084 • antti.veravainen@pihvikarjaliitto.fi

Anssi Hänninen, varapuheenjohtaja (Rautalampi)
Puhelin 0400-579432 • anssi.hanninen@pp1.netsor.fi

Tero Hosike (Huittinen)
Puhelin 040-7224914 • tero.hosike@dnainternet.net

Esa Karjalainen (Vaala)
Puhelin 0400 584 612 • esa68.karjalainen@gmail.com

Juha Moisander (Orimattila)
Puhelin 0400 355504 • juha.moisander@phnet.fi

Hannu Parviainen (Nilsiä)
Puhelin 040 7042694 • hannuparvi@dnainternet.net

Esko Rissanen (Pieksämäki)
Puhelin 0400 658953 • esko@hyvatuuli.fi

Janne Räisänen (Varkaus)
Puhelin 040 7158567 • traktoripalvelu@gmail.com

 

VARAJÄSENET:

Michael Hornborg (Lohja) 
Maarit Kärki (Kannus) 

 

TOIMINTAKOORDINAATTORI
Susanna Heikkinen

Puhelin 040 588 1067 – susanna.heikkinen@pihvikarjaliitto.fi

OTA YHTEYTTÄ. LUODAAN YHTEINEN TULEVAISUUS!
KESKUSTELEMME MIELELLÄMME LISÄÄ!

www.pihvikarjaliitto.fi

Pihvikarjayhdistykset



3736

 
Pihvikarja – 
pihvikarjankasvattajien oma lehti
Ilmoitus Pihvikarja-lehdessä tarjoaa suoran yhteyden karjankasvattajien ja 
alan asiantuntijoiden tavoittamiseksi. 

Pihvikarja-lehti on suomalaisen naudanlihantuotannon puolestapuhuja. Lehteä julkaisee Pihvikarjaliitto, joka 
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 
sidosryhmille ja jäsenille lehti on maksuton. Myös alan oppilaitokset voivat tilata lehteä tarpeen mukaan vastik-
keetta. Muille vuosikerran hinta tilattuna on 30 €. 

Jokainen Pihvikarja-lehti 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. 

Pihvikarja-lehden levikki on 2000–3000 kpl (huhtikuu 2000 kpl, kesäkuu 3000 kpl, joulukuu 2000 kpl). 
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, neliväripainettuna aikakauslehtenä. 

Kun haluat lähestyä tahoja, jotka kannattavat eettistä ja korkeatasoista pihvilihantuotantoa tai 
tuotteesi/palvelusi on suunnattu pihvikarja-ammattilaisille, tavoitat heidät helpoiten ilmoittamalla 
Pihvikarja-lehdessä.  Tervetuloa mukaan!

www.pihvikarjaliitto.fi

PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI                                    3 ° 2013 (nro 17)

Teemana 
riskien hallinta

Rotukarjahanke:
vasikkatuotos on 
monen tekijän summa 

Maatilojen 
riskienhallintakeinot 

Naudanlihan tulevaisuus –
kuluttaja arvoaallokossa

 

PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI                                     2 ° 2013 (nro 16)

Teemana laatuliha

Johanna Mäkelä: 
Pihvi ja lihapullat
ovat suomalaista 

ruokakulttuuria

Markus Maulavirran
pihvilihavinkit

Arjen herkkuja
jauhelihasta 

mediakortti 2018

Liity 
Pihvikarjaliiton 
jäseneksi
Pihvikarjankasvattajien liitto on suomalai-
sen naudanlihantuotannon puolestapuhuja. 
Olemme ainoa edunvalvontayhdistys, joka 
asettaa lihakarjan kaikessa etusijalle. 

Pihvikarjankasvatuksen osuus lihantuotannosta on kasvussa, 
samalla kun kuluttajien mielenkiinto ruoan laatua ja alkuperää 
kohtaan lisääntyy. Suomalaisten vuosittain kuluttamasta nau-
danlihasta noin 15 % on kotimaista pihvikarjan lihaa. Tavoit-
teemme on, että tämä osuus kasvaa entisestään.

Pihvikarjaliiton tehtävänä on kertoa suomalaisesta, eetti-sesti 
korkeatasoisesta pihvilihantuotannosta. Meille on kunnia-asia, 
että pihvikarjaa kasvatetaan vastuullisesti, eläinten hyvinvoin-
nista ja ympäristönäkökohdista huolehtien.

 Tuemme, kehitämme ja edistämme kaikin käytettävissä ole-
vin keinoin pihvilihan lisäarvoa tukevia toimia. Seuraamme 
markkinatilannetta ja päätöksentekoa, vaikutamme suoraan 
päättäjiin ja virkamiehiin, annamme lausuntoja ja olemme mu-
kana työryhmissä sekä alan hankkeissa.

Pihvilihan tunnettuuden parantaminen edellyttää vaikutta-
vuutta ja joukkovoimaa.  Tässä onnistutaan parhaiten tekemäl-
lä yhteistyötä pihvikarjankasvattajien ja koko tuotantoketjun 
kanssa. Liiton painoarvoa mitataan sen jäsen-kunnan kattavuu-
della – toki sinäkin haluat olla mukana vaikuttamassa parem-
paan tulevaisuuteen? 

Tätä teemme: 
• Pihvikarjaliiton asiantuntemusta hyödynnetään 

työryhmissä, joissa esimerkiksi muotoillaan maa-
talouden tukiehtoja.

• Vaikutamme kannanotoin ja lausunnoin sekä ole-
malla suoraan yhteydessä poliitikoihin, virkamiehiin 
ja viranomaisiin lihakarjan kasvatusta tai eläinten 
hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.  

• Julkaisemme kolme kertaa vuodessa ilmestyvää 
Pihvikarja-lehteä, joka tavoittaa pihvikarjaa kasvat-
tavat maatalousyrittäjät, alaan liittyvät päättäjät ja 
asiantuntijat. Jäsenille lehti jäsenetu, joka postitetaan 
kotiin. Jäsenet saavat lehdestä myös ilmoitustilaa 
jäsenhintaan.

• Olemme mukana alan messuilla, näyttelyissä ja ta-
pahtumissa, joissa pihvikarjaa tehdään tunnetuksi.

• Pihvikarjaliiton seminaareissa ja koulutustapahtumis-
sa saa hyödyllistä ja tuoretta tietoa ajankohtaisista 
asioista.

•  Teemme yhteistyötä kaupallisten sidosryhmiemme 
kanssa pihvilihan tunnettuuden lisäämiseksi kulutta-
jien keskuudessa.

• Liitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tavata mui-
ta pihvikarjankasvattajia, tutustua ja verkostoitua.

Liittymisen voit hoitaa helposti osoitteessa:
www.pihvikarjaliitto.fi

Jäsenhinnat 2018
Henkilöjäsen 130 €
Yhdistysjäsen 200 €
Kannattajajäsen 500 €

Jäsenhintojen alv. 0 %. 
Jäsenhinnat vahvistetaan vuosittain Liittokokouksessa. 
Pihvikarjaliitto pidättää oikeuden jäsenhinnan muutokseen.

Yhteistyössä 
Pihvikarjaliiton 
kanssa

HIVEN OY  
MUUTTAA NIMENSÄ  
VILOMIX FINLAND OY:KSI

LUE LISÄÄ: WWW.VILOMIX.FI

Vitamiinivalmisteet • Energiavalmisteet • Juoma-
rehut • Hygieniatuotteet • Kalsiumvalmisteet • 
Pesu ja desinfiointiaineet • Torjunta-aineet • Kas-
vinviljelytuotteet • Nestemäiset lannoitteet • Rau-
tavalmisteet • Magnesiumvalmisteet •  Mahan ja 
suoliston hyvinvointituotteet • Erikoiskivennäiset 
ja hivenaineet •  Kivennäisrehuseokset • Biologi-
set rehunsäilöntäaineet • Koiranruuat • Rehu-
komponentit • TalliPro-hevostuotesarja

Uudistunut Hiven 
on nyt Vilomix

Vilomix Finland Oy
Yrittäjäntie 1, 
21530 Paimio         
puh. 010 402 7700         
www.vilomix.fi 

Tervetuloa mukaan Pihvikarjaliiton kannattajajäseneksi! 
Kannattajajäsenille etuna logonäkyvyys Pihvikarjaliiton lehdissä ja 
bannernäkyvyys netissä www.pihvikarjaliitto.fi



Isokokoinen oikein muotoiltu hitaasti pyörivä 
sekoitusruuvi hellävaraiseen sekoitukseen, 
säilytä tehollinen kuitu rehussa!

Perusrunko järeää putkiprofi ilia, jonka päällä apu-
runko vaaka-antureita varten. Rungon tulee kestää 
vuosien patina, jotta vaaka pysyy aina tarkkana.

Maidon, tai lihan hintaa ei voi itse nostaa, 
mutta helppoudella, tarkkuudella ja opti-
moinnilla lehmä maksaa enemmän takaisin!

Maailman järein kulmavaihde 4:llä planeet-
tapyörällä - vain Siloking pystyy tähän.

Tiedätkö miksi SILOKING on Saksan markkinajohtaja?
Sekoitukseen optimoitu säiliön 
muotoilu, pystysuunnassa taivu-
teltu säiliön seinämä ja säiliön 
kokoon mitoitettu sekoitusruuvi 
takaavat parhaan sekoituksen, 
lyhyen sekoitusajan, matalan 
kulumisen ja lehmän kannalta 
paraslaatuisen ruokinnan.

w w w. a g r i t e k .f i

ILMOITUSPAIKKA KOKO PERUSHINTA JÄSENHINTA ETUPAKETTI 3,5

Takakansi 210 x 297 mm  (+ 3 mm bleed, ylös 30 mm 
korkea alue tyhjää osoitemerkinnöille)

1750 € 1310 € kts. alta

Etu- tai takakannen sisäpuoli 210 x 297 mm (+ 3 mm bleed) 1500 € 1125 € kts. alta

Kokosivu sisäsivuilla 210 x 297 mm (+ 3 mm bleed) 1200 € 900 € kts. alta

Sisäsivuilla 1/2 sivu (180 x 130 mm) 850 € 635 € kts. alta

Sisäsivuilla 1/4 sivu (85 x 130 mm) 500 € 250 € kts. alta

Sisäsivuilla rivi-ilmoitus 95 x 60 mm 190 € 95 € kts. alta

Sisäsivuilla rivi-ilmoitus 45 x 60 mm 100 € 50 € kts. alta

ILMOITUSHINNAT:

ETUPAKETTI 3,5:
Etupaketilla 3 ilmoitusta perushintaan tai jäsenille jäsenhintaan ja neljäs ilmoitus -50 %. 

ILMOITUSMYYNTI:
Armi Mäenpää, puhelin 040 508 4161, armi.maenpaa@pihvikarjaliitto.fi

ILMOITUSAINEISTOT:
Ilmoitusaineistot painovalmiina PDF:nä. Huomioi kokosivun ilmoituksissa 3 mm bleed, mikäli aineistoa on 
reunasta reunaan. Lähetä rivi-ilmoituksiin tekstit sähköpostilla. 
Aineisto-osoite: armi.maenpaa@pihvikarjaliitto.fi
Mikäli ilmoitus ei ole painovalmis, kysy etukäteen lisätietoja sen aineistovaatimuksista tai ilmoitusvalmistuksen 
hinnoittelusta (040 722 5189 tai info@neitisievanen.fi).

ILMESTYMINEN:
Pihvikarja-lehti ilmestyy 3 kertaa vuodessa. 
Painosmäärä kevään ja loppuvuoden numerossa 2.000 kpl, kesän numerossa 3.000 kpl. 
Julkaisija: Pihvikarjankasvattajien liitto ry. 

Pihvikarjan ilmestymiskuukaudet ovat huhtikuu, kesäkuu ja joulukuu. 

mediakortti 2018

www.pihvikarjaliitto.fi



Kampanja voimassa myös  
verkkokaupassa hankkija.fi

Viritä itsesi kevääseen ja varmista nautojesi  
riittävä kivennäisruokinta Suomen Rehu  
-kivennäisillä. Kivennäisiä vähintään 1200 kg  
tilanneille kaupan päälle laadukas Pentik Kaisla  
-pussilakanasetti. Myös tuplausmahdollisuus!

Kampanja on voimassa 15.3.–30.4.2018 ja etu koskee  
kaikkia nautojen Suomen Rehu -kivennäisiä sekä  
nuolusankoja ja -kiviä. 

Puuvillasatiinia olevan Kaisla Pussilakanasetin koko on 
150 x 210 cm ja pakkauksessa on mukana yksi 50 x 60 cm  
tyynyliina. Tuote toimitetaan kotiin ennen äitienpäivää. 

KOHTA MENNÄÄN TAAS, 
KEVÄT ON PIAN TÄÄLLÄ! 


