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HUOLEHDITAAN 
YHDESSÄ 
HYVINVOINNISTA
VASTUULLISUUSOHJELMAT OHJAAVAT monen yrityksen jokapäiväistä toimintaa,  
vaikka  ulkopuolisesta ne saattavat kuulostaa sanahelinältä. Vastuullinen yritys  
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen omat ja sidosryhmiensä  
tavoitteet ja  odotukset. Tämä on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista.

HKScanin vastuullisuusohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: sosiaalisesta ja  
talou dellisesta vastuusta, eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ympäristövastuusta. 
Jokainen osa-alue on liiketoiminnan kannalta tärkeä, mutta liharaaka-aineen sopimus-
tuotannon lähtökohta ja perusedellytys on eläinten hyvinvointi. Myös kuluttajakyselyissä 

eläinten hyvinvointi ja siitä huolehtiminen ovat nousseet  
lihan valintakriteereissä vuosi vuodelta tärkeämmiksi. 

Eurooppalaisissa eläinten terveyttä ja hyvin-
vointia koskevissa vertailuissa suomalaisen  
lihantuotannon toimintatavat sijoittuvat  
arviointien kärkeen. Emme kuitenkaan saa  
tuudittautua siihen, että meillä kaikki on  
hyvin. Eläinten hyvinvointia voi aina parantaa 
ja siihen myös kannattaa panostaa, koska 
hyvinvoiva eläin tuottaa parhaiten.

HKScan edistää eläinten hyvinvointia tarjoamalla sopimustuottajilleen 
koulutusta ja neuvontaa muun muassa eläinten ruokinnassa,  uusien 
tuotantotilojen suunnittelussa sekä terveydenhuollossa.  Eläinten  
hyvinvointi kulkee käsi kädessä tuottajien hyvinvoinnin kanssa,  
ja siksi olemme järjestäneet tuottajillemme eri tapahtumien  
yhteydessä työhyvinvointipäiviä ja -klinikoita. 

Kehitämme jatkuvasti eläinkuljetuksia ja koulutamme kuljetus-
henkilökuntaamme. Myös tuotantolaitoksissamme investoidaan 
jatkuvasti parempiin olosuhteisiin, joissa eläimen luontainen  
käyttäytyminen huomioidaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on  
Rauman uusi tuotantolaitos. Sen suunnittelussa broilerin  
hyvinvointiasiat ovat olleet keskeisesti esillä. 

Yksi vastuullisuuden painopisteistä viime vuonna oli  
eläinten käsittely. Eläinten käyttäytymisasiantuntija  
Sophie Atkinson auditoi vuoden 2016 aikana HKScanin 
nauta teurastamot Suomessa ja Virossa. Tarkastuksissa  
arvioitiin eläinten käsittelyä, teurastamon olosuhteita  
ja suunnitelmia eläinten hyvinvoinnin ja työntekijöiden 
turvallisuuden kehittämiseksi. Tulosten avulla pystymme 
varmistamaan edelleen lihan korkeaa laatua laitoksis-
samme. 

Olemme olleet eurooppalaisen mittapuun mukaan 
korkealla tasolla eläinten hyvinvoinnissa. Muut maat 
tulevat kuitenkin vauhdilla perässä. Meidän tuleekin 
kehittää toimintaamme jatkuvasti, jotta säilyttäisimme 
asemamme.

Olli Paakkala
Suomen eläinhankinnasta vastaava johtaja

ELÄINTEN HYVINVOINTIA  

VOI AINA PARANTAA  

JA SIIHEN MYÖS

KANNATTAA PANOSTAA.
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Lampon tilalla  
panostetaan ympäristöön.

/ VERKKOVINKIT /

Sonnin matkassa

HKScanin verkkovuosikertomus esittelee tapahtumien ja 
tilinpäätöksen lisäksi useita esimerkkejä vastuullisuudesta. 

MAISTUVAMPAA JA VASTUULLISTA ARKEA 
– TÄNÄÄN JA HUOMENNA
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Sopivan siitossonnin valinta on tärkeä ratkaisu 
emolehmätilalle. HKScan Agrin YouTube 
-kanavan videolla voi seurata maatalousyrittäjä 
Riikka Sarajuuri-Kylänpään ja hänen perheensä 
mietteitä sonnin valinnasta ennen HKScanin 
Sonnihuutokauppaa sekä perheen matkaa 
huutokauppatunnelmaan.

Perinteinen HKScanin Sonnihuutokauppa 
järjestettiin huhtikuussa Tammelassa jo 15. kerran. 
Tilaisuudessa koettiin erityisen juhlava hetki, kun 
sonnihuutokauppahistorian tuhannes sonni, 
Aberdeen Angus Varpuniemen Niheva, huudettiin 
uuteen kotiin 4 100 euron hinnalla. Kauppa kävi 
kokonaisuudessaankin hyvin, tapahtumasta meni 
kaupaksi 37 sonnia ja huutokaupassa myytyjen  
sonnien keskihinnaksi muodostui 4 005 euroa. 

Seuraa sonninvalintaa HKScan Agri YouTube  
-kanavalla.

facebook.com/HKHooKoo,
facebook.com/Kariniemen

@hk_fi, @kariniemen, @hkscanpro

@HKScanFinland, @HKScan,
@HKScanAgri_FI, @ruokanyt

HKScan Corporation

HooKoo, Kariniemen, HKScan Agri

JAETAAN #RUOKAILOA  
SOMESSA
Seuraa, tykkää ja jaa:

Tutustu vuosi - 
kertomukseen:  
vuosikertomus 
2016.hkscan.com

http://www.hkscanagri.fi/
mailto:raila.aaltonen@alkukirjain.fi
http://www.hkscanagri.fi/
http://facebook.com/HKHooKoo
http://facebook.com/Kariniemen
http://2016.hkscan.com/
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TOIVEAMMATTINA 
BROILERINKASVATTAJA

Laaksosten Tilalla Satakunnan Luvialla on pitkät siipikarjaperinteet. Charlotta 
Laaksonen opiskelee toiveammattiinsa oppisopimuksella ja osallistuu Kariniemen 

Tuottajakoulutukseen. Tavoitteena on jatkaa vanhempien tilaa tulevaisuudessa. 
Toistaiseksi broileritilan ohjakset ovat vielä vanhempien käsissä.

LAAKSOSILLA ON KASVATETTU broilereita 
vuodesta 1973. Sitä ennen tilalla haudottiin ja kas-
vatettiin munintakananuorikoita myyntiin. 

– Ensimmäisiä broilereita, rodultaan Pilch-
nimisiä, kasvatettiin noin 40 vuorokauden ikään, 
jolloin parhaassa tapauksessa, kun kasvatustyössä 
oikein onnistuttiin, saavutettiin noin 1 000 gram-
man teuraspaino, kertoo isäntä Rauno Laaksonen.

Tänä päivänä Laaksosten Tilalle tuodaan kerral-
laan neljään kasvattamoon yhteensä 105 000 Ross 
308 -untuvikkoa ja noin 36 vuorokauden kasvatuk-
sen jälkeen lintujen teuraspaino on 1,8 kg. 

Raunon ja Riikka Ritala-Laaksosen tytär Char-
lotta Laaksonen on vähitellen ottamassa isänsä 
rinnalla yhä suurempaa vastuuta päivittäisestä 
kasvatustyöstä. Broilerituotannon tuotantoneu-
vonnasta vastaava HKScanin asiantuntija Elina 
Santavuori teki huhtikuussa tilakäynnin Laak-
sosten Tilalle Kariniemen Tuottajakoulutukseen 
liittyen. 

SELVÄT SÄVELET
Ei liene ihan tavallista, että 16-vuotiaalla nuorella 
naisella on näin selkeät tulevaisuudensuunnitel-
mat. Charlotta kertoo kuitenkin aina tienneensä, 
että ryhtyisi jatkamaan kotitilan pitoa ja broilerei-
den kasvatusta. 

Niinpä vuosi sitten keväällä, heti peruskoulusta 
valmistuttuaan, Charlotta aloitti opiskelut oppi-
sopimuksella Huittisten ammatti- ja yrittäjäopis-
ton Kokemäen yksikössä. Maatalousyrittäjäkoulu-
tus kestää kokonaisuudessaan noin kolme vuotta 
ja käytännön työskentelyn ja opiskelun lisäksi sii-
hen kuuluu kuukausittain oppitunteja ja lähipäiviä 
Kokemäen oppilaitoksessa.

Charlotta on ollut tilan töissä vanhempien 
mukana pienestä tytöstä lähtien. Tämä näkyy 
hänen määrätietoisessa asenteessaan ja tottuneista 
otteistaan kasvattamoissa. 

Myös 21-vuotias Leo Laaksonen, joka tällä het-
kellä on Puolustusvoimien palveluksessa Niinisa-
lossa, on sitoutunut ajatukseen broilerinkasvatuk-
sen jatkamisesta tilalla. Laaksosten suunnitelmissa 
on investointi uuteen broilerikasvattamoon, jotta 
molemmat sisarukset tulevaisuudessa työllistyisi-
vät kotitilalla. 

UUDET UNTUVIKOT
Laaksosten tilalle oli juuri kahtena edellispäivänä 
toimitettu uudet broileriuntuvikot DanHatch 
 Finland Oy:n Mynämäen hautomolta. Huolella 
tyhjennettyihin, pestyihin ja desinfioituihin kas-
vattamoihin on tuotu uusi turvekerros lattialle ja 
hallin lämpötila on nostettu noin 34 °C:een. 

Elina Santavuori kiertää yhdessä Raunon ja 
Charlotan kanssa kasvattamot läpi havainnoiden 
olosuhteita ja untuvikkojen terveyttä ja hyvinvoin-
tia. He nappaavat untuvikon sieltä täältä tarkem-
paan tarkasteluun.

Untuvikot ovat levittäytyneet tasaisesti ympäri 
kasvattamoa ja viihtyvät pienissä porukoissa, mikä 
antaa viitteitä tasaisista ja hyvistä olosuhteista osas-
tossa. Rehupaperille levitetty ensirehu on jo tehnyt 
kauppansa, minkä Santavuori tarkasti vielä untu-
vikoiden kupuja kevyesti tunnustellen.

– Kupujen tunnustelu olisi hyvä tehdä ensim-
mäistä kertaa noin kaksi tuntia untuvikkojen saa-
pumisen jälkeen, ja vähintään kolmella neljästä 
tulisi kuvusta tunnustelemalla löytyä rehua, hän 
kertoo. 

Noin vuorokauden kuluttua yli 95 prosentilla 
untuvikoista kuvun tulisi olla täyttynyt. Sen tulisi 
tuntua myös pehmeältä, mikä kertoo linnun käy-
neen myös juomassa. Tunnustelua kannattaa tehdä 

TEKSTI: LEENA POHJOLA KUVAT: PASI LEINO

CHARLOTTA ON AINA 

TIENNYT JATKAVANSA  

KOTITILAN PITOA.
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Charlotta Laaksonen on 
vähitellen ottamassa isänsä 
Raunon rinnalla suurempaa 
vastuuta päivittäisestä 
kasvatustyöstä.

TILA: 
Laaksosten Tila  
Satakunnan Luvialla

TUOTTAJAT: 
Riikka Ritala-Laaksonen ja Rauno 
Laaksonen. Myös lapset Charlotta 
ja Leo osallistuvat tilan toimintaan.

TUOTANTO: 
Neljä kasvattamorakennusta, 
yhteispinta-alaltaan 5 830 m3, 
vuosituotanto on noin 600 000 
broileria.



vähintään kolmesta eri paikasta kasvattamoa ja 
aina vähintään 20 untuvikkoa alueelta.

Mikäli tavoitteisiin ei kuvun täyttymisessä 
päästä, kannattaa kiinnittää huomiota untuvik-
kojen vastaanottoon sekä erityisesti rehupape-
rin riittävään määrään. Hyvällä alkuunlähdöllä 
on erittäin tärkeä merkitys lintuerän kasvuun ja 
tasaisuuteen. 

Olosuhteet eli lämpötila ja kosteus kasvatta-
moissa ovat hyvät sekä mittareista katsottuna että 
aistinvaraisesti. Kasvattamojen olosuhteita mita-
taan useilla eri mittareilla, mutta lintujen käytös 
on edelleen kaikkein tärkein mittari. 

– Erityisesti ensimmäisen viikon aikana untu-
vikoita käydään aamu- ja iltakierron lisäksi tark-
kailemassa kasvattamossa useita kertoja päivässä, 
Rauno Laaksonen kertoo. 

Charlotan mukaan jokaisessa kasvattamossa 
olosuhteiden optimointi täytyy tehdä erikseen 
joka kerta.

– Samoilla säädöillä ei voida mennä kaikissa 
osastoissa eikä kasvatuserästä toiseen. 

TUKEA KASVATUKSEEN
Kasvattamossa kiertämisen lomassa on hyvä 
vaihtaa ajatuksia neuvojan kanssa. Vaikka Char-
lotta on saanut isältään erittäin hyvän pohjan 

ammattitaidolleen, ulkopuolinen asiantuntija voi 
antaa uusia ideoita ja ehdotuksia kehittämään ja 
tehostamaan työtä.    

Kasvattamokierroksen jälkeen istutaan yhdessä 
pöydän ääreen ja Santavuori kaivaa tietokoneelta 
esiin tilan kasvattamokohtaiset tulokset viimeisen 
vuoden ajalta. Silloin tällöin on hyvä keskustella 
ja miettiä tilan vahvuuksia ja toisaalta etsiä niitä 
asioita, missä voitaisiin pienellä hionnalla päästä 
vielä parempaan tulokseen. 

Kun tilalla on jo ennestään olemassa vahva osaa-
minen ja kokemus kasvatuksesta, ei mitään suuria 
muutostarpeita yleensä havaita. Silloin neuvonta 
on enemmänkin keskustelua, sparraamista ja aja-
tusten herättämistä. Santavuori sanookin tule-
vansa mielellään katsomaan lintuja vielä uudes-
taan saman kasvatuskierron sisällä. 

Charlotta on isänsä mukana osallistunut jo usei-
siin HKScanin tuottajapalvelun järjestämiin kou-
lutuksiin. Kuultuaan erityisesti nuorille tuottajille 
suunnatusta Kariniemen Tuottajakoulutuksesta, 
halusi tytär osallistua siihen heti. 

Charlotta kertoo olleensa tyytyväinen kou-
lutuksen antiin, vaikka opetuspäivät ovat olleet 
pitkiä ja täynnä melko yksityiskohtaisiakin 
asiantuntijaluentoja.

– Kurssilta saadun laajan materiaalin avulla 

Hyvällä alkuunlähdöllä on tärkeä merkitys  
lintuerän kasvulle ja tasaisuudelle.

luennoilla läpi käytyihin asioihin voi palata vielä 
useita kertoja myöhemminkin. Koulutuksissa 
tutustuu myös vähitellen muihin tuottajiin, joista 
voi kehittyä toisiaan kannustava verkosto. 

Tilakäynnin lopuksi sovitaan, että Charlotta 
tulee tutustumaan broilerin teurastukseen Euran 
laitokseen viiden viikon päästä, kun siellä on 
menossa oma kasvatuserä. Oman teuraserän seu-
raaminen on erittäin hyödyllinen ja tehokas tapa 
oppia ymmärtämään teuraslaatuun ja hylkäyssyi-
hin liittyviä tekijöitä.

VAPAA-AIKAKIN ELÄINTEN PARISSA
Eläinrakkaan Charlotan vapaa-aikakin menee 
eläinten parissa. Kotoa löytyy kaksi hevosta, 
kaksi koiraa ja lemmikkikani. Erityisesti ratsas-
tus ja hevosista huolehtiminen täyttää helposti  
sen ajan, mitä tilalla työskentelystä ja opiskelusta 
jää. 

Riikka-äiti kertookin, että tytär on erittäin 
tarkka ja kunnianhimoinen myös vapaa-aika-
naan. Hevoset hoidetaan ja liikutetaan joka iki-
nen päivä, säästä, juhlapyhistä ja omasta tervey-
dentilasta riippumatta. 

Charlotta on myös vuosi sitten suorittanut met-
sästyskortin ja aikoo syksyllä aloittaa metsäkana-
lintujen metsästyksen. 

Kasvattamojen olosuhteita mitataan 
useilla eri mittareilla, joista lintujen 
käytös on edelleen kaikkein tärkein.
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Koulunpenkki 
kutsuu tulevia 
ammattilaisia

UUSI KARINIEMEN TUOTTAJAKOULUTUS kokoaa broilerin 
kasvatukseen liittyvän perustiedon kattavaksi, noin vuoden  
kestäväksi opinto paketiksi. Koulutus on suunnattu erityisesti  
uusille, uraansa aloitteleville broilerinkasvattajille ja broileri - 
tilojen uusille vakituisille työntekijöille.

Tavoitteena on saada jokaiseen koulutukseen myös muutamia 
kokeneempia tuottajia mukaan, jotta saadaan mahdollisimman 
paljon keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Tehokkaan pienryhmä-
työskentelyn mahdollistamiseksi kurssin osallistujamäärä on 
 rajattu alle viiteentoista henkilöön. 

Koulutukseen kuuluu neljä lähiopintopäivää. Tänä vuonna  
ensimmäiset kolme pidettiin kuukauden välein kevään aikana.   
Ensimmäisessä päivässä käytiin läpi perusasioita, kuten  
untuvikkojen vastaanottoa, kasvatusta, tarvittavien näytteiden  
ottoa, kuljetusta ja lastausta. Toinen päivä keskittyi terveysasioihin:  
lintujen sairauksiin, hylkäyssyihin ja tarttuviin tauteihin ja  
erityisesti tilatason tautisuojaukseen. Kolmantena päivänä  
käytiin seikka peräisesti läpi lintujen ruuansulatusta, rehustusta  
ja tavoite painoon tähtäämistä. 

Neljäs lähipäivä pidetään syksyllä. Silloin käydään läpi muun 
muassa vakuutuksia, tilitystä ja myös työhyvinvointia. HKScanin 
asiantuntijoiden lisäksi puhumassa ovat lihantarkastuksesta  
vastaava tarkastuseläinlääkäri ja rehuyritysten ruokintaekspertit 
sekä kokeneet broilerituottajat.  

Kevään ja kesän aikana broilerituottajapalveluiden tuotanto-
neuvoja käy jokaisella koulutukseen osallistuvalla tilalla. Tila-
käynnillä käydään läpi tuottajan oman tuotannon kannalta tärkeitä 
asioita. Lisäksi kukin tuottaja vierailee teurastamolla katsomassa 
oman eränsä teurasprosessia, laatua ja hylkäyksiä. Kurssin suoritet-
tuaan tuottaja saa koulutus todistuksen. 

Ensimmäiseen koulutukseen osallistuu tänä vuonna tuottajia  
12 tilalta. Saadun palautteen mukaisesti koulutusta pyritään 
muokkaamaan seuraavalle vuodelle entistä sujuvammaksi ja 
 tuottajan kannalta hyödyllisemmäksi. 

TEKSTI: LEENA POHJOLA KUVA: PASI LEINO

NOIN VUODEN 

KESTÄVÄÄN 

KOULUTUKSEEN 

KUULUU NELJÄ 

LÄHIOPINTOPÄIVÄÄ.
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TILA: 
Olof Lars -tila Skoonessa 
Ruotsissa

OMISTAJAT: 
Veljekset Fredrik ja Mattias 
Lindeberg

TUOTANTO: 
Maito- ja lihatuotanto  
– palkittiin HKScanin
vuoden 2016 ympäristö-
palkinnolla Ruotsissa

ELÄINLUKU: 
1 450 eläintä, joista 750 
lypsylehmää ja 700 nuorkarjaa

PINTA-ALA: 
1 150 hehtaaria, joista 150 
hehtaaria on laidunmaata
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MAATILA ON OLLUT saman suvun hallussa sukupolvien 
ajan. Veljekset Fredrik ja Mattias Lindeberg ovat jo viides 
sukupolvi. Tilan siirtyessä heidän vanhemmilleen 1965 siellä 
oli sikoja, kanoja, vuohia ja lypsylehmiä. Viljelyala oli 35 heh
taaria ja lehmiä 16.

PIENESTÄ SUUREKSI 
Silloinen ”pieni maatila” on nykyään suuryritys, jossa on suu
ren koneaseman lisäksi noin 1 450 eläintä. Niistä 750 on lyp
sylehmiä ja 700 nuorkarjaa. Viljelyala on 1 150 hehtaaria, josta 
150 hehtaaria on laidunta. 

Fredrikin ja Mattiaksen vanhemmat 
alkoivat kehittää perinteistä maatilaa 
nykyiseksi suureksi ja ympäristöasioita 
painottavaksi yritykseksi. Tämä jatkui, 
kun Fredrik vuokrasi tilan vuonna 1985. 
Muutamaa vuotta myöhemmin myös 
pikkuveli Mattias tuli tilalle töihin saa
tuaan opintonsa päätökseen ja kerät
tyään työkokemusta maatalousseuran 
neuvojana ja Australiassa. Kun naapuri
tila ostettiin vuonna 2000, Mattiaksesta tuli sekä tuotanto
yhtiön että Olof Larsin maatilan osakas. 

– Tilalla on tapahtunut paljon 16 vuoden aikana, Fredrik 
kertoo. Päätimme jo vuonna 2001 rakentaa uuden navetan. 
Suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja neuvottelut 
naapureiden kanssa kestivät kolme vuotta. 

– Uusi navetta valmistui vuonna 2003, ja siihen mahtui noin 

240 lypsylehmää ja nuorkarjaa 150 päätä. Suunnitelmana oli 
lisätä karjaa noin 500 eläimeen. Ostimme naapuritilan, minkä 
jälkeen viljelyalaa oli 270 hehtaaria. Muutamaa vuotta myö
hemmin vielä yksi naapuritila yhdistettiin osaksi liiketoimintaa.

Lisähehtaarien myötä lehmien määrää pystyttiin lisäämään. 
Navetan laajennus valmistui vuonna 2008. Uuden kestokuivike 
pihaton rakennustyöt aloitettiin seuraavana vuonna. 

Vuonna 2014 veljeksille tarjoutui tilaisuus ostaa vielä yksi 
maatila pakkohuutokaupasta. Veljesten tilalla on nyt kasva
tuspaikat 570 hieholle.

KANNATTAVIA 
YMPÄRISTÖPANOSTUKSIA

– Ympäristönäkökohtien ja eläinten 
hyvinvoinnin painottaminen kaikessa, 
mitä teemme, ei pelkästään lisää omaa 
hyvinvointiamme, vaan se on myös kan
nattavaa, Fredrik ja Mattias kertovat.

Navetassa hyvinvoivat eläimet viih
tyvät tilavissa, hyvin kuivitetuissa kar
sinoissa. Vasikoilla on lämpöliivit, ja 

ne makaavat tyytyväisinä pehmeiden kuivikkeiden seassa. 
Kesällä hiehot kävelevät luonnonlaitumelle kaunista hallanti
laista rantaa pitkin ja kahlaavat kahdelle saarelle.

– Ympäristön huomioon ottaminen tekee kaikesta muka
vampaa, Mattias sanoo. 

– Melko nopeasti huomaa, että ympäristöasioihin panos
taminen myös kannattaa. Tärkeä osa työtä on minimoida 

HKSCANIN 
YMPÄRISTÖPALKINTO 
ISOLLE MAITOTILALLE 

TEKSTI: NILS JIRSELL JA ELISABETH SVENSSON KUVAT: NILS JIRSELL

Kannattavuus ja ympäristöasiat kulkevat käsi kädessä tilalla, joka voitti HKScanin 
vuoden 2016 ympäristöpalkinnon Ruotsissa. Lindebergin veljekset Tvååkerissa ovat 
vuosien ajan kehittäneet liiketoimintaansa painottaen koko ajan vahvasti ympäristön  

ja eläinten hyvinvointia. 

YMPÄRISTÖN 

HUOMIOON 

OTTAMINEN 

TEKEE KAIKESTA 

MUKAVAMPAA.

Lindebergin veljesten 
mukaan ympäristötyössä ei 
olla koskaan täysin valmiita – 
aina on parantamisen varaa.
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vaikkapa keinolannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, sähkön 
ja dieselin ostot. Nykyajan kehittyneillä tekniikoilla kulutusta 
voidaan analysoida ja ohjata erittäin tarkasti.

Olof Larsin maatilalla kasviensuojeluaineisiin ja lannoit
teisiin liittyvä osaaminen ja tekniikat ovat huipputasoa. 
Amazonen ohjelmat ovat käytössä, ja niitä ohjataan GPS
tekniikalla. Määrät ovat tarkkoja ja päällekkäisyyksien riski 
pieni. 

Lannoitteiden määrää on voitu vähentää koneiden auto
matiikan avulla. Nsensorilla määritetään viljojen tarvitse
man lisätypen määrä. Lietelanta mullataan nurmeen. Lanta 
siirretään pumpuilla satelliittisäiliöihin, mikä vähentää trak
toreilla ajoa ja dieselin kulutusta. Ruisku ja varusteineen tar
kastetaan joka toinen vuosi.

FOSFORIN KÄYTTÖÄ VÄHENNETÄÄN
Pellot tutkitaan maanäytteillä kymmenen vuoden välein. Pisto
kokeita tehdään tiheämmin, kahden tai kolmen vuoden välein. 
Niillä seurataan ravinnetilan kehitystä ja erityisesti fosforia. 
Tavoitteena on vähentää fosforilannoitusta. 

Kastelujärjestelmiä ei ole, vaan kastelussa luotetaan sade
veden riittävyyteen. Lisäksi karkearehua on aina runsaasti 
varastossa. Jos on todella kuivaa, osa viljasta voidaan korjata 
kokoviljana karkearehun tarpeen täyttämiseksi.

Viljely ja peltolohkot ovat yleisesti ottaen tehokkaita, koska 
työtä hidastamassa vain muutama ”kiinteä este”, kiviröykkiö 
tai yksittäinen puu. Veljekset ovat tarkkoja pysyvien reuna
vyöhykkeiden käytöstä ja siitä, ettei kasviensuojeluaineita käy
tetä liian lähellä vesistöä.

Lypsykoneen pesulaitteistossa käytetään kunnan vettä, 

jotta järjestelmään ei pääse roskia. Eläinten juomavesi saa
daan omasta porakaivosta.

Maidon jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö otetaan tal
teen ja hyödynnetään verstaan ja toimiston lämmityksessä.

AUTOMATIIKKA RENKINÄ
Olof Larsin maatilalla on investoitu rehusekoittamoon, jossa 
kaikki raakaaineet ovat kätevästi lähellä. Koneiden tarve, die
selin kulutus ja työmäärä vähenivät ja aikaa säästyy entiseen 
verrattuna noin tunti päivässä. 

Valaistusta ohjataan ajastimilla, jotta oikeanlaiset valot pala
vat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ajastin varmistaa, ettei
vät valot ole turhaan päällä.

Kestokuivikepihatossa kuivikkeet levitetään automaattisesti 
katossa kulkevalla vaunulla. Se lisää kuiviketta pienen mää
rän kerrallaan, mutta tiheästi. Eläinten alusta pysyy erittäin 
kuivana ja puhtaana, vaikka kuivikkeen kokonaiskulutus on 
vähentynyt 30 prosenttia. 

Toisessa navetassa siirryttiin kutterinlastusta turpeeseen, 
joka on ekologisempi kuivikemateriaali.

Tilalla on lisäksi oma kierrätysasema, jossa eri jätejakeet 
lajitellaan heti alusta alkaen omiin säiliöihinsä. 

HIENOSÄÄTÖ JATKUU 
– Liiketoimintamme on kasvanut voimakkaasti melko lyhyessä 
ajassa, Fredrik ja Mattias sanovat. Nyt tarkoituksena on keskit
tyä järjestelmien ja rutiinien parantamiseen ja kehittämiseen. 

– HKScanin ympäristöpalkinto kannustaa meitä panosta
maan edelleen ympäristötyöhön. Tässä työssä ei olla koskaan 
täysin valmiita – aina on parantamisen varaa. 

Olof Larsin maatilalla säästetään energiaa käyttämällä 
maidon jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö verstaan 
ja toimiston lämmitykseen.

SEURAAVA YMPÄRISTÖPALKINTO TEIDÄN TILALLE?
HKSCAN MYÖNSI ensimmäisen ympäristöpalkintonsa 
viime vuonna Ruotsissa. Tunnustuksen avulla pyritään 
nostamaan esiin hyviä esimerkkejä ja levittämään 
osaamista maatiloilla. Tiloilla tapahtuva ympäristö-
työ on tärkeä osa HKScanin yritysvastuutoimintaa, 
sillä haluamme yhdessä tuottajiemme kanssa ke-
hittyä ja parantaa koko ketjua. Samalla osoitamme 
asiakkaille ja kuluttajille, että suhtaudumme vaka-
vasti ympäristötyöhön ja että se on toiminnassamme 
tärkeällä sijalla. 
 
ILMOITTAUDU TÄNÄÄN!
Tänä vuonna valitsemme HKScanin tuottajien joukosta vuoden 
ympäristöpalkinnon saajan myös Suomessa. Kilpailun avulla 
haluamme esitellä hyviä esimerkkejä ja jakaa vinkkejä tiloilta. 

Ympäristötyöhön kuuluu useita osa-alueita koti-
eläintilalla. Oletko saavuttanut parannuksia tilasi 

energiankulutuksessa, hävikin pienentämisessä 
tai lannoitteiden käytössä? Ehkä toimintasi on  
lisännyt biologista monimuotoisuutta tai  
vaikuttanut muutoin suotuisasti ympäristöön 
tai ilmastoon? Kirjoita lyhyt kuvaus tuotannosta 

tilallasi tai tilalla, jonka haluat nimetä ehdok-
kaaksi. Kerro myös tuotantosuunta ja jotain  

toiminnan laajuudesta, kuten viljelyalasta ja eläin-
ten määrästä. Kuvaa ympäristön hyväksi tehtyä työtä ja 

sen myönteisiä vaikutuksia. Kerro myös, miksi muutokseen 
tai investointiin ryhdyttiin. Lähetä vapaamuotoinen  
hakemus tämän vuoden aikana Jenni Siimesvaaralle  
jenni.siimesvaara@hkscan.com.

mailto:jenni.siimesvaara@hkscan.com
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ELÄINLÄÄKÄRI MYÖS TUOTTAJIA VARTEN

Broilerin tuottajapalveluista vastaavan kategoriapäällikkö Leena Pohjolan työkenttä 
on laaja. Tuore eläinlääketieteen tohtori tekee viikoittain neuvontaa Kariniemen broileri

tiloilla. Tuottajapalvelujen kehittäminen vie häntä kuukausittain Tanskaan tai Viroon.

TEKSTI: SARI JÄRVINEN KUVA: JOEL FORSMAN

MONEN PIENEN tytön haaveena on eläinlääkärin ammatti, 
mutta Pohjolan tarina on hieman erilainen. 

– Jo kouluaikana minua kiinnostivat erityisesti biologia, 
mikro biologia ja solut. Lähdin lukemaan solu ja molekyyli
biologiaa Jyväskylän yliopistoon. Opinto
jen myötä pääsin mukaan mm. Alzheimer 
ja syöpäbiologian tutkimusryhmiin. 

– Kaipasin kuitenkin enemmän käy
tännön toimintaa työhön ja päätin läh
teä uudelleen opiskelemaan, tällä kertaa 
eläinlääketiedettä.

Kipinä siipikarjaan syttyi hieman kohta
lon kautta. Pohjola valittiin Euran kunnan
eläinlääkäriksi ja hän toimi myöhemmin 
myös tarkastuseläinlääkärinä niin kalkkuna 
kuin broileriteurastamoissa. Erikoistumis
vaiheessa tuotantoeläimet tuntuivat luonte
valta vaihtoehdolta.  

– Erikoistumisharjoittelu tapahtuu pää
osin Mäntsälän tuotantoeläinklinikalla siko
jen ja nautojen parissa. Siipikarjan erikois
harjoittelua ei Suomessa juuri ollut tarjolla. 
Kävin kouluttautumassa ulkomailla, muun 
muassa Liverpoolin yliopistossa, Pohjola 
kertoo.

HKScanilla Pohjola aloitti asiantuntija
eläinlääkärinä, jonka toimenkuvaan kuulu
vat tilakäynnit ja terveydenhuolto. Myöhem
min vastuualue laajeni, ja hänestä tuli broi
lerituottajapalveluiden kategoriapäällikkö. 

– Vierailen tiloilla edelleen vähintään kaksi kertaa viikossa, 
sillä tuotantopalveluiden kehittämisessä on tärkeää tuntea tilata
son työt. Bioturvan vuoksi päivässä voi olla vain yksi tilakohde.

TUOTTAJAPALVELUSSA TIIVIS TIIMI
HKScanin tuottajapalvelutiimi on toiminut nyt reilun vuo
den verran. Mukana on ruokinnan, tuotantoneuvonnan ja 
eläinterveydenhuollon asiantuntijat. Työtä tehdään hyvin tii
viisti yhdessä broilerin hankinnan, logistiikan, suunnittelun ja 
oh jauksen kanssa. 

– Hyvin toimiva ja tiivis tiimi, jossa kaikki pidetään hyvin kär
ryillä, Pohjola iloitsee.

Palveluja on tarkoitus alkaa toteuttaa HKScanin broilerin 
alkutuotannossa myös Tanskassa ja Virossa. Pohjola on tutus
tunut jo hyvin muiden kotimarkkinoiden alkutuotantoon.

– Broilerituotanto on alueellamme hyvin saman tyyppistä eri 
maissa. Mutta mitä enemmän käy tiloilla, sitä enemmän näkee 
ja oppii. Paljon vaikuttaa myös kulttuuri ja paikallinen, hyväksi 
havaittu tapa toimia. 

Yhteistyö sika ja nautatuottajapalveluista 
vastaavien kategoriapäälliköiden ja toisten 
eläinlääkäreiden kanssa on tuonut Pohjo
lalle uutta verkostoa ja myös vinkkejä omaan 
työhön.

 
IB-TUTKIMUS LEIPOI TOHTORIN
Opiskelu ja tutkimus viehättivät vielä eri
koistumisvaiheen jälkeenkin, ja professorin 
kysyessä Pohjolan kiinnostusta väitöstutki
mukseen tämä innostui heti.

– Viitisen vuotta sitten harrastesiipi
karjan, lähinnä kanojen suosio lisään
tyi kovasti. Samaan aikaan tuotantosiipi 
karjoissa tavattiin tarttuvaa keuhkoputken
tulehdusta aiheut tavaa IBvirusta, ensi ker
taa Suomessa. Heräsi kysymys, onko IB voi
nut tulla harrastetiloilta. Samalla päätettiin 
selvittää, onko harrastesiipikarja riski hoita
jilleen tai tuotantosiipikarjalle. 

Tutkimuksen myötä selvisi, että tautien 
leviämisen riski harrastekanoilta tuotanto
tiloille on pieni, eikä IB ollut peräisin niistä. 
Harrastekanalat sijaitsivat pääasiallisesti 
vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä 
tuotantokanaloista, ja kontaktit tuotanto

siipikarjaan olivat harvinaisia. 
– Harrastesiipikarjan pitäjän tulisi kuitenkin pestä kädet ja 

vaihtaa jalkineet kanalasta tullessaan, muuten voi tuoda esimer
kiksi ruokamyrkytystä aiheuttavaa kampylobakteeria kotiin, 
Pohjola huomauttaa.

Tutkimus ja tieteellisten julkaisujen kirjoitusurakka huipen
tui huhtikuun lopussa pidettyyn väitöstilaisuuteen.

– Jännitin paljon väitöstilaisuutta, mutta onneksi se meni 
hyvin ja päivästä jäi hyvä muisto. Vastaväittelijä oli valmistau
tunut hyvin ja syntyi mielenkiintoista keskustelua.

Nyt kun eläinlääketieteen tohtorin arvo on saavutettu, Poh
jola käyttää kaiken tarmonsa tuottajapalveluiden kehittämiseen.

– Olemme tuottajia varten ja kaipaamme kommentteja, mitä 
meiltä toivotaan. Pyrimme kehittämään toimintaa sen mukaan, 
Pohjola summaa. 

Pohjolan perheessä syödään 
usein broileria kermakastikkeella.  
Väitöskirjan valmistumisen  
myötä myös pullan leipomiselle 
jää paremmin aikaa. 
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KORKEA TUOTOS  
YMPÄRISTÖÄ ARVOSTAEN

Lampon sikatilalla on mietitty paljon vastuullisuutta ja ympäristön huomioimista 
tilan toiminnassa. Isäntäväki on todennut, että hyvinvoiva sika tuottaa parhaiten.

LAMPON TILA Someron Ihamäen kylässä on vuodesta 
1972 keskittynyt sikatalouteen. Marko Lampo ja hänen 
vanhempansa Jarmo ja Eija Lampo viljelevät tilaa maa
talousyhtymänä. Sikalaa laajennettiin viimeksi vuonna 
2002. 

Lampoilla on selvä innostus sikatalouteen ja eläinten 
hyvinvoinnin kehittämiseen. Tällä hetkellä he varmis
tavat hyvinvointia runsailla virikkeillä, kuten kiinteillä 
puisilla ja muovisilla puruleluilla, pahnoilla ja kutterin
lastuja käyttämällä.

Sikalan ilmanvaihdon toimivuutta on testattu olosuhde
tutkimuksilla. Lampot ovat malttaneet huolehtia sikalan 
reilusta lämmityksestä. Eläimet ruokitaan hyvälaatuisella 
omalla rehuviljalla ja veden laatua seurataan, vaikka se 
tuleekin kaupungin vesijohtoverkostosta.

Tuotannossa on viime vuonna tehdyn vähennys
sopimuksen jälkeen 320 emakkoa. Marko on tyytyväi
nen vähennyksen tuomiin hyötyihin. 

– Markkinoiden tasapainoisempi toiminta, teuraiden 
ja porsaiden parempi kulkeminen ja esimerkiksi työ
määrän pieneneminen tuovat mielekkyyttä tuotannon 
arkeen, hän sanoo.

Lampojen porsaat menevät pääasiassa kahteen verkosto 
sikalaan, ja porsastuotoksen noustua on porsaita välillä 
ollut ruuhkaksi asti. 

MÖKKILÄISTEN KANSSA SOVUSSA
Viljelyala on noussut 30 vuoden aikana 28 hehtaarista 
175:een. Nykyinen ala on sopivassa suhteessa eläin
määriin ja mahdollistaa laajan, ympäristöystävällisen 

TEKSTI: ESA HEIKKILÄ KUVAT: PASI LEINO
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TILA: 
Marko Lampo ja hänen 
vanhempansa Jarmo ja Eija Lampo 
viljelevät tilaa maatalousyhtymänä 
Somerolla.

TUOTANTO: 
320 emakkoa, vuosituotos  
emakkoa kohden yli 30 porsasta

VILJELY: 
Viljelyala 175 ha. Rehuohraa  
n. 70 hehtaarilla, lisäksi kauraa, 
syys- ja kevätvehnää ja -rapsia, 
härkäpapua sekä ruista.

Nuori isäntä Marko Lampo on ollut tyytyväinen 
startteriin, se maistuu pikkuporsaille hyvin.

Eija iloitsee tilan tuotoksen noususta. Parannuksen 
takana on uusi genetiikka. Tilan D. Trump -nimiselle 
karjulle on jäänyt vain hajukarjun virka.

viljelykierron. Rehuohraa viljellään 
noin 70 hehtaarilla. Lisäksi Lampoilla 
on kauraa, syys- ja kevätvehnää ja 
 rapsia, härkäpapua sekä ruista.

– Kotimaisen valkuaisen käyttöä on 
kyllä syytä edistää, toteavat Lampot.

Peltoala riittää mainiosti lietteen-
levitykseen. Tilalle hankittiin letku-
levitysvaunu jo 18 vuotta sitten. Kyl-
vöjen jälkeen kesäkuussa kasvustoon sijoitetusta lannasta 
tilalla on hyviä kokemuksia. 

Markoa kiinnostaisi hankkia joko sijoituslevitykseen 
sopiva kalusto tai jopa vetoletkulaitteisto, joilla saavutet-
taisiin ympäristöarvojen lisäksi myös tuotannollisia etuja. 
Investoinnin toteuttaminen kuitenkin odottaa porsaan 
hinnan vahvistumista.

Tilan pellot rajoittuvat lähelle Ihamäen järven ran-
taa. Säädösten ja määräysten mukaan toimimalla Lam-
pot ovat tulleet toimeen kesämökkiläisten kanssa. Tilan 
sikala ja talouskeskus sijaitsevat kauempana järvestä 
mäen päällä, josta avautuu kaunis näkymä somero-
laiseen maaseutumaisemaan ja hyvin talvehtineeseen 
ruiskasvustoon.

VAPAAPORSITUS KIINNOSTAA
Rehuomavaraisuus toteutuu melko hyvin Lampon sika-
lassa. Kotoista viljaa täydennetään tiivisteillä, ja käytössä 
on teollista porsasrehua ja starttereita. 

Sikalassa on Vellikujaksi nimetty alue, jonne pienim-
mät porsaat siirretään. Siellä ne saavat annoksensa puu-
rokoneista. Erityisolosuhteiden ansiosta pahnueiden 

ELÄINTEN  

HYVINVOINTI  

VARMISTETAAN  

RUNSAILLA  

VIRIKKEILLÄ.

heikommista porsaista on varttunut 
tomeria lihasian alkuja. 

Porsastuotoksessa Lampot ovat 
päässeet jo 30 vieroitettuun possuun 
emakkoa ja vuotta kohden. Marko 
on tyytyväinen saavutukseen. Kor-
keampi tuotos vaatisi sikalaan raken-
teellisia muutoksia ja lisäisi työtä 
ehkä merkittävästikin. 

Joka viikko Lampoilla vieroitetaan 12 emakkoa uuteen 
tiineytykseen. Tavoitteena on ollut päästä seitsemään 
porsimiskertaan. 

Seuraava mahdollinen investointi sikalassa saattaa liit-
tyä vapaaporsitukseen. Myös antibioottivapaa tuotanto 
voisi olla toteutettavissa Lampon porsasverkostossa. 

– Niin, ja tuontilihalle pitäisi olla samat vaatimukset 

ympäristön ja vastuullisuuden suhteen kuin kotimaises-
sakin, toteaa Jarmo. 

SIISTEYS HELPOTTAA TYÖTÄ
Tuhoeläinten torjuntaa helpottaa sikalarakennuksen 
 seinustojen siistit, soralla peitetyt vierustat, ja sään-
nöllisesti hoidetut syötit viimeistelevät torjunnan. Tii-
vis rakennus estää pääsyn sikalaan kaikilta luvattomilta 
vierailijoilta.

Omien peltojen reunat on jo kauan pidetty puhtaina 
vesakkomurskaimella. Sikalasta kierrätetään loisteput-
kia, ilmastointilaitteiden moottoreita ja vanhaa elektro-
niikkaa. Tilalla syntyvä rautaromu laitetaan siirtolava-
säilöön, jonka tyhjennys on sovittu paikallisen alan yri-
tyksen kanssa.  
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/ MAKUPALOJA /
Kesän grillitrendeihin 
kuuluu broilerin suosion 
kasvu. Tästä esimerkkinä 
Kariniemen kananpojan 
grillimakkarat.

TEKSTI: SANNA KERVINEN KUVA: HKSCAN

KESÄN VILLEIN 
MAKKARANPAISTOVÄLINE  
ON KUUMAILMAPUHALLIN

GRILLAAMINEN ON TÄNÄKIN KESÄNÄ suosi
tuin ruuan laittotapa. Lähes 40 % grillaajista on heavy
grillaajia, jotka grillaavat vähintään muutaman kerran 
viikossa. Heavy grillaajilla on käytössään useita gril
lejä, ja he grillaavat sekä kotona että mökillä. Grillien 
rinnalle monet ovat hankkineet myös erilaisia savus
timia tai smokereita. 

Ruuanlaitossa voi päästää mielikuvituksen val
loilleen paitsi makujen ja reseptien, myös välinei
den suhteen. Ensi kesän kuumin ruuanlaittoväline on 
kuumailmapuhallin. 

– Ihan tavallinen kuumailmapuhallin on oivalli
nen apuväline vaikkapa makkaran paistossa. Kuu
menna grillimakkarat pakkauksessaan ensin kuumassa 
vedessä. Ota makkarat pois paketista, asettele ne pala
mattomalle alustalle ja viimeistele kaunis ja herkulli
nen pinta kuumailmapuhaltimella, vinkkaa HKScan 
Finland Oy:n markkinointijohtaja Mikko Järvinen.

UUTTA: KYPSENTÄMÄTTÖMÄT,  
MUTTA VALMIIKSI SAVUISAT LIHAT

Pulled porkin siivittämänä suomalaiset ruuanlaittajat 
ovat oppineet, että haastavammistakin ruhon osista saa 
pitkään matalassa lämmössä grillaamalla tai savusta
malla todellista herkkua. Epäsuora grillaus, hiiligrillit 
ja smokerit liittyvät tähän trendiin. Savun ja savusta
misen suosio on kovassa kasvussa.

– Vastaamme tähän kysyntään tuomalla mark 

kinoille valmiiksi savuisia lihoja: HK Viljaporsaan 
Smoky Pluma tammisavu n. 470 g ja HK Viljaporsaan 
Smoky Brisket tervasavu n. 300 g. Niiden valmistami
sessa pelkkä kypsennys riittää.

– Pluma on maailmalla suosittu porsaan grillattava 
herkkupala, sana tarkoittaa espanjassa sulkaa. Tämä 
porsaan ”sulka” on fileeselästä leikattu ohut ja erityisen 
maukas grillattava. Brisket eli porsaan rinta on grillat
tavaksi pieni ja kaunissyinen lihas, joka on parhaim
millaan kypsennyksen jälkeen ohueksi siivutettuna, 
kertoo Järvinen.

BACK TO THE BONES 3.0
Autenttisten ja luullisten lihojen suosio jatkuu. Kulu
tus kasvoi 40 % kesällä 2015 ja viime kesänä noin 26 %. 
Luullisten lihojen syöminen kasvaa tänäkin vuonna eri 
tuotealueista eniten, ja uudeksi ilmiöksi nousevat luut
tomat erikoisleikkuut.

– Tähän trendiin liittyy tuttujen ribsien lisäksi monet 
lihan erikoisleikkuut, esimerkiksi flank steak, brisket 
ja tomahawk. Kyseessä ovat American BBQ henkiset 
tuotteet, joita on tapana grillata isoina paloina. Isom
mat palat leikataan tai siivutetaan kypsänä yleensä 
ohuemmiksi paloiksi ja jaetaan ruokailijoiden kes
ken, kertoo Järvinen.  

Muita kesän kuumia trendejä ovat itsetehdyt ham
purilaiset, grillipizzat, pekoni ja broilerin sekä kasvis
ten roolin kasvu grillituotteina.  

Nälkä keksii aina keinon kypsentää lihaa.
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KESÄGRILLAUKSEN SUOSIKKI  
– ITSETEHDYT HAMPURILAISET
MAUKKAAT HAMPURILAISET HK SLIDER MINIBURGERIPIHVEISTÄ

• 3 DL MAITOA
• 1 TL KUIVAHIIVAA
• 3 RKL SOKERIA
• 2 TL SUOLAA
• N. 8 DL VEHNÄJAUHOJA
• 1 KANANMUNA
• 50 G PEHMEÄÄ VOITA 

• 1 KANANMUNA 
VOITELUUN 

BRIOSSISÄMPYLÄT
8–16 ANNOSTA / 4 H

Kuumenna maito 42-asteiseksi ja sekoita siihen kuivahiiva, sokeri ja suola.  
Anna tekeytyä 5 minuuttia. Sekoita joukkoon kananmuna ja jauhot pienissä erissä. 
Vaivaa 10 minuuttia yleiskoneella tai 20 minuuttia käsin, kunnes taikina irtoaa 
kulhon reunoista. Vaivaa loppuvaiheessa taikinaan myös voi.

Sipaise taikinan pinta öljyllä ja anna olla jääkaapissa yön yli tai huoneenlämmössä 
2 tuntia. Kaada taikina jauhotetulle alustalle ja painele siitä ilma pois. Muotoile 
tangoksi ja leikkaa tasakokoisiksi paloiksi. Pyörittele pieniksi ja sieviksi palloiksi  
ja anna kohota liinan alla tunnin ajan.

Riko kananmuna pieneen kulhoon ja vatkaa haarukalla joukkoon 2 rkl kylmää 
vettä. Voitele sämpylät seoksella ja paista 200-asteisessa uunissa noin 10–12 
minuuttia, kunnes pinta on kauniin ruskea.

Grillaa HK Slider miniburgeripihvit ja täytä sämpylät mieliherkuillasi.
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/ MAKUPALOJA /

Kesä on iloisen ruuanlaiton aikaa ja grillaaminen on mitä parhainta kesäpäivän viettoa.  
HK:n ja Kariniemen kesäuutuudet tarjoavat makunautintoja kaikille hyvän ruuan ystäville.

50 vuotta täyttävä  
HK Camping® saa  
seurakseen porkkanaa 
HK Camping® ei halua jämähtää 
tylsäksi keski-ikäiseksi, vaan  
se haluaa olla uusiutuva ja  
uusimpien trendien aallon-
harjalla. Kesän mielenkiintoisin 
grillimakkarauutuus on  
HK Camping® PoPo® porsas-
porkkana grillimakkara 400 g,  
jossa on 30 % suomalaista  
porkkanaa.

Grillikesä on täynnä ruokailoa.

Carlos on Katalonian 
lahja mausteisen 
makkaran ystävälle
Kesän uutuus Maakarit-perheessä 
on HK Maakarit® Katalonian  
Carlos 260 g. Sen lihaisa ja karkea 
olemus sisältää chorizolle tyypil-
liset savustetun paprikan sekä 
paahdetun chilin maut. Mehevän 
elämyksen viimeistelee savustus 
suomalaisella leppä hakkeella.

Ihanasti tirisevillä  
kana grillimakkaroilla  
vaihtelua lautaselle
Broilerin ystäviä hemmotellaan  
uusilla grillimakkaroilla. Kariniemen 
Kananpojan Valkosipulivoi-persilja 
grillimakkara 190 g ja Kariniemen 
Kananpojan Tomaatti-mozzarella 
grillimakkara 190 g ovat kovasti  
toivottuja grillimakkaravaihtoehtoja.  
Suomalaisesta broilerinlihasta 
valmistettujen uutuusmakkaroiden 
lihapitoisuus on 80 % ja ne on  
savustettu aidolla leppäsavulla.
   

Maailmalla suosittu 
Chicken fries lentää 
kauppoihin
Kariniemen KanaSet Kana-
ranskikset 330 g on valmis tettu 
broilerinlihasta ja kuorrutettu 
maukkaalla, kullankeltaisella  
leivityksellä. Herkuttelun  
kruunaavat kurkkumajoneesi  
& sweet chili -dippi. 
   

Tulista  
sormisyötävää 
suoraan grillistä
Nyt siipien ystäville on tarjolla 
lihaisat nuijat, kun Kariniemen 
tuo kesään koukuttavan tulisen 
uutuuden. Kariniemen Kanan-
pojan Tulinuija n. 1 kg on 
kananpojan siiven ”nuijaosasta” 
valmistettua, tulisesti jalapenolla 
ja cayennella maustettua 
naposteltavaa. Grillin lisäksi 
Tulinuijat valmistuvat helposti 
myös uunissa.

Kesän kuumat uutuudet

HK Slider  
miniburgeripihvi  
320 g 
Sliderit, amerikkalaisittain 
miniburgerit, ovat helppoa 
grillattavaa. Koko perheen 
makuun maustetussa pienessä 
80 g pihvissä on hieman BBQ:n 
pyöreyttä suolan ja pippurin 
ryhdittämänä.

Hae kesän herkullisimmat reseptit osoitteista www.HK.fi/grillaus ja www.kariniemen.fi/reseptit/kesa

http://www.hk.fi/grillaus
http://www.kariniemen.fi/reseptit/kesa
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Uusi kategorioista ja konsepteista sekä niiden kehittämisestä vastaava johtaja ja konsernin 
johtoryhmän jäsen Heli Arantola tuo HKScanille vahvan ymmärryksen kuluttajatrendeistä  

ja -käyttäytymisestä. Innovaatioita voidaan luoda aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä  
tuottajien kanssa ja jatkuvasti uutta ennakoiden.

Näkemystä kuluttajien sielunmaisemaan  
ja kehittyvään ruokakulttuuriin

TEKSTI: SALLA MATILAINEN KUVA: SAMPO KORHONEN

TULEVAISUUDEN KULUTTAJATARPEIDEN luotaaminen on 
tuotekehityksen kannalta elintärkeää, ja HKScan panos-
taa nyt entistä vahvemmin kuluttajaprofiilien ja -käyttäy-
tymisen ymmärtämiseen. Tavoitetta tukemaan on perus-
tettu uusi Kategoriat ja konseptit -yksikkö, jonka johtaja 
KTT Heli Arantola aloitti työssään touko kuun alussa. 
Arantola johtaa HKScanin tarjooman kehittämistä kaikille 
yhtiön kotimarkkinoille ja lähes 50 vientimarkkinalle. 

TRENDIEN JOUKOSSA TODELLISIA PELINMUUTTAJIA
Arantola on ollut aikaisemmin luomassa esimerkiksi 
Fazerin kauran menestystä, ja hänellä on vuosikymmen-
ten asiantuntemus kuluttajakäyttäytymisestä.  Toisin kuin 
usein ajatellaan, ruokakulttuuri muuttuu 
Arantolan mukaan vuosikymmenten 
perspektiivillä huomattavan hitaasti.

– Osa trendeistä on hetkellisiä päivä-
perhoja, ja osa nivoutuu osaksi pysy-
vämpää ruokakulttuuria. On myös hyvä 
huomata, että ruokatrendeissä moni 
asia on totta samanaikaisesti. Esimerkiksi 
kasvisruoasta puhutaan paljon, mutta samaan aikaan 
esimerkiksi Lontoossa avataan useita nimenomaan  
liharuokaan erikoistuvia ravintoloita.

– Samalla lailla on olemassa sekä niitä, joille ruoka on 
intohimoinen harrastus että niitä, joille ruoanlaitto näyt-
täytyy arkisena välttämättömänä pahana. Toinen ryhmä 
näkyy julkkiskokkien suosiona, keittokirjojen ja keittiö-
tavaraliikkeiden myyntiluvuissa, Youtube-tutoriaaleina  
ja keittiöiden kokojen kasvussa, ja toinen puolestaan 
yhteisten ruokahetkien vähentymisenä ja yleistyvänä  
snackification- eli napostelu- ja välipala ilmiönä. Nämä 
asiat kuvaavat sitä toimintaympäristöä, jossa meidän  
HKScanilla on löydettävä meille luontaiset ja kaupallisesti 
kiinnostavat liiketoimintamahdollisuudet, Arantola summaa.

Myös niitä, joille ruoka on rutiini, on pystyttävä palve-
lemaan. Yksipuolisesti ja epäterveellisesti syövät voidaan 
houkutella paremman ruokakulttuurin pariin tarjoamalla 
käteviä ratkaisuja, joista hyvä esimerkki on jauheliha – siitä 
voi valmistaa erilaista ruokaa useampana  päivänä peräk-
käin. Näin ruoanlaittokynnys madaltuu.

Arantolan mukaan moni trendi on nyt HKScanin ja sen 
tuottajien puolella.

– Ruokakulttuurin tiedostavin ryhmä hakee nyt lautasil-
leen kotimaista, lisäaineetonta, anti biootitonta, turvallis-
ta ja prosessoimatonta ruokaa. Ihmiset haluavat tietää, 
mitä syövät, eikä liha vaadi ainesosaluetteloita. Meillä on 
loistavat mahdollisuudet tarjota kuluttajille aivan trendin 
mukaista ruokaa.

TUOTTAJAT MUKAAN TUOTEKEHITYKSEEN
Uusi yksikkö kokoaa yhteen koko talon osaamisen ja 
tarkastelee tarjoomaa kuluttajan näkökulmasta – sitä 
millaisessa ruokakulttuurissa yhtiö haluaa olla mukana, ja 
millaisia kasvumahdollisuuksia tästä avautuu. Tarkoitukse-
na on hyödyntää joukkovoimaa ja valjastaa käyttöön koko 
arvoketjun asiantuntijuus aina tiloilta markkinointiin saak-
ka. Juuri tässä – ja tuottajissa – piilee HKScanin vahvuus.

– Yhtiöllä on innovoinnissa hieno historia – esimerkkinä 
mainittakoon rypsipossu. Nyt keskitymme vielä tiiviimmin 
innovoinnin johtamiseen, sen systemaattisempaan järjes-
täytymiseen, valintojen tekemiseen ja asioiden eteenpäin 
viemiseen. Kytkemme kuluttajan näkökulman työhömme 

entistä tiukemmin. Uusi työ tapa tarkoittaa 
myös ennakoitavuuden lisäämistä.

Arantolan mukaan tämä tarkoittaa 
yhtäältä tarvittavaa nopealiikkeisyyttä ja 
toisaalta pidemmälle tähtäävää suunni-
telmallisuutta. Vauhtia lisätään lyhyellä 
 aikavälillä sortumatta kuitenkaan pouk-
koiluun.

– Haluamme olla tuotekehityksessä lähellä ja kuunnella 
herkällä korvalla sekä tuottajia että kuluttajia. Meillä  
on erinomainen mahdollisuus esimerkiksi kaupan 
myynti datan analysointiin. Monien tietolähteiden avulla 
pääsemme ruokakulttuurin syvälliseen ymmärtämiseen, 
ja ehdimme ennakoida siinä tapahtuvia muutoksia. 
Olennaista on tietää, missä kohtaa kehityskäyrää ollaan 
kulloinkin menossa.

INNOVAATIOT KIINNOSTAVAT AINA
Arantola pitää paljon mediahuomiota saaneita Nyhtö-
kauraa ja Härkistä ymmärrettävinä ilmiöinä.

– Innovaatiot kiinnostavat aina, eikä ole mitään syytä, 
etteivät liha-alan innovaatiot kiinnostaisi yhtä lailla. Tätä 
silmällä pitäen aiomme olla aktiivisempia keskustelussa. 
Uudella yksiköllä on vahva pohja, jolle rakentaa.

Yhtiöllä on menestyneitä brändejä, joista ihmiset pitä-
vät eri maissa ja joilla on selkeää kasvunvaraa. Arantola 
näkee yhtiön toiminnassa myös pohjoismaalaista teke-
misen eetosta – kaikki haluavat tosissaan tehdä hyvää, 
minkä ansiosta tekemisiä ei tarvitse kuorruttaa näyttä-
mään hyvältä.

– Tuotannossa laatu on sydämen asia. Tämä helpottaa 
meidän työtämme ruokaketjussa. Hyvien brändien lisäksi 
vahvuutemme on runsaat 7 000 ihmistämme, jotka osaa-
vat prosessit perinpohjaisesti. Yhdessä saamme parhaan 
tuloksen irti tästä koneesta, joka on yli 100 vuoden aika-
na rakennettu. 

MAASEUDUN 

OLEMASSAOLO  

ON IHMISYYDELLE  

TÄRKEÄÄ.
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HELI ARANTOLA 

• 10 vuotta telealalla

• 11 vuotta liikkeenjohdon  
konsulttina ja osakkaana

• 6,5 vuotta Fazerilla brändi- ja 
strategiajohtajana sekä mylly - 
liike toiminnan toimitusjohtajana

• Oli mukana luomassa Fazerin  
kauran menetystarinan 30 maan 
vientituotteeksi

• Kirjoittanut väitöskirjan ja kirjoja 
kuluttajakäyttäytymisestä
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TEKSTI: STEFAN CLAUSSON KUVA: HKSCAN

KESTÄVYYS  
– EI TRENDI, VAAN NORMI

Ympäristöasioissa ja kestävän kehityksen kysymyksissä on kyse vastuusta,  
joka meillä yrityksenä on. Tiedotetaan tekemisistämme entistä selkeämmin  

ja ollaan ylpeitä saavutuksistamme, sanoo Patrik Holm-Thisner,  
HKScan-konsernin vastanimitetty laatu- ja vastuullisuusjohtaja. 

YRITYSTEN VASTUULLISUUTTA arvioivat rahoitusana-
lyytikot punnitsevat huolellisesti yrityksen riskejä ja 
mahdollisuuksia. Siksi yritysten on entistä tarkemmin 
selvitettävä toimintaansa esimerkiksi ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun alueilla.  

– Vastaisuudessa meidän on myös erottauduttava 
selvästi kilpailijois-
tamme. Tämä on 
tärkeää jo siitä syys-
tä, että liha tilamme 
kokevat talou tensa 
tiukaksi samalla, kun 
yrityksen haaste on 
pitkällä aikavälillä 
saavuttaa kilpai-
luetua hinnan ja 
volyymin avulla,  
Holm-Thisner jatkaa.

 
KESTÄVÄ TUOTAN-
TOTAPA TARJOAA 
MAHDOLLISUUDEN 
EROTTAUTUA 
– Korkeiden  
tuotantokustannus-
ten sekä tarjonnan 
ja kysynnän vinoutu-
mien vuoksi liham-
me on kalliimpaa 
kuin tuontiliha. Tuo-
malla esiin eettisyy-
den ja ympäristön 
eteen tekemäämme 
työtä ja toimimalla 
rohkeasti voimme 
nousta maailman 
parhaaksi toimijaksi 
ympäristö-, yhteis-
kunta- ja eettisissä 
kysymyksissä,  
Holm-Thisner 
sanoo.

Tietoisuus eettisyydestä ja ympäristöasioista kasvaa 
kaiken aikaa. Kuluttajat valitsevat tuotteita yhä tietoi-
semmin perustein. 

– Kuluttajien tietämys joistakin yritysvastuuasioista  
on lisääntynyt, mutta toisaalta eläintuotanto on 
 vierasta. Se voi johtaa vinoutuneeseen ja inhimillis-

tettyyn käsitykseen 
siitä, millainen on 
hyvä tuotantotapa 
ja miten eläimiä on 
hoidettava.

Yrityksen on otet-
tava nämä ajatukset 
huo mioon, olivat 
ne sitten oikeita vai 
vääriä, sillä kulutta-
jat vaikuttavat  
osaltaan siihen, mitä 
asioita pidetään 
esillä, Holm-Thisner 
sanoo.

– On meidän vas-
tuullamme valvoa 
eläinten hyvinvoin-
tia ja osoittaa, että 
eläinten olot ovat 
parhaat mahdolliset 
teurastukseen asti. 
Jos voimme erot-
tautua kilpailijois-
tamme eläintenhoi-
don eettisyydessä,  
voimme johtaa 
kehitystä.

RUOAN- JA LIHAN-
TUOTANTO  
PUHUTTAVAT  
ILMASTO-
KESKUSTELUSSA

– Olemme otta-
neet lihaan ja sen 
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JOS VOIMME EROTTAUTUA 

KILPAILIJOISTAMME 

ELÄINTENHOIDON 

EETTISYYDESSÄ, VOIMME 

JOHTAA KEHITYSTÄ.

KUN PATRIK HOLM-THISNER nimitettiin  
HKScan-konsernin laatu- ja vastuullisuus-
johtajaksi, ympyrä sulkeutui.

– Tuntui, kuin olisin palannut kotiin.  
Ensimmäinen työpaikkani oli Smoolannin 
Ljungbyssä toimineessa teurastamossa. Tein 
siellä töitä lomilla ja viikonloppuisin ja myös 
lukion jälkeen runsaan puolen vuoden ajan. 
Siellä päätin ryhtyä elintarvikeagronomiksi.

Holm-Thiesner erikoistui lihaan ja liha-
tieteeseen. Opintoihin kuului muun muassa 
vuoden harjoittelu lihasikatilalla. Tutkintonsa 
hän suoritti Yhdysvalloissa kananlihasta. 

– Työskentelin elintarviketarkastajana, sitten 
pääsin sijaiseksi Slagteriernes Forsknings- 
instituuttiin (DMRI) Roskildessa. Siellä sain 
kontakteja Kävlingessä toimivaan Swedish 
Meats R&D -tutkimusyksikköön, ja minut  
rekrytoitiin projektipäälliköksi.  

Kun yksikkö vuonna 2001 lopetettiin,  
Holm-Thisner siirtyi McDonald'sille vastaa-
maan kananlihan laadusta Euroopassa. Hän 
oli kehittämässä McDonald'sin Agricultural 
Assurance Programme -ohjelmaa tavaran-
toimittajille.  

Vuonna 2008 hän siirtyi Ruotsin 
McDonald'sin Supply Chain -osaston  
johtoon ja vastaamaan hankinnoista,  
laadusta ja logistiikasta. Niissä tehtävissä  
hän tutustui HKScaniin.  

– Sikalaharjoittelusta oli hyötyä etenkin 
McDonald'sissa, jossa kehitimme yrityksen 
yhteistyötä ruotsalaisten viljelijöiden kanssa. 

Viisihenkinen perhe asuu nykyään Holm-
Thisnerin vaimon kotitilalla, jossa tuotettiin 
sikoja HKScanille vuoteen 2008 saakka.  
Pellot on annettu vuokralle. 

Miehen vapaa-aikaan kuuluu talvella hiihto, 
keväällä ja kesällä maastopyöräily ja pitkän 
matkan juoksu. Hän tekee mielellään myös 
erilaisia remonttitöitä kotitilalla ja mökillä 
Öölannissa.   

Nimitys sulki ympyrän 
ilmasto vaikutuksiin kohdistuneen kritiikin vakavasti. 
On kuitenkin tärkeää, että kerromme myös siitä,  
mitä teemme hyvin, ja että olemme ylpeitä kehitys-
työstämme. 

Esimerkkejä riittää. Uusiutuvaa sähköä hankki malla 
HKScan on kyennyt vähentämään kasvihuonekaasu-
päästöjään koko konsernissa 53 ja Suomessa 57 
prosenttia. Suomessa tavoite on energiakulutuksen 
pienentäminen 18 prosentilla vuoden 2015 tasosta 
vuoteen 2025. Sähkö on jo kokonaan päästötöntä, 
bioenergialla ja vesivoimalla tuotettua.

Tehtävää on kuitenkin paljon. Holm-Thisnerin 
mielestä päämäärää tärkeämpää on itse matka, 
kehittyminen kestäväksi toimijaksi – hyvästä laadusta 

tai taloudellisuudesta 
tinkimättä.

– Ei pidä unohtaa,  
että käytämme jo nyt 
Suomessa ja Ruotsissa 
RTRS-soijaa ja siirrymme 
siihen sataprosenttisesti 
vuonna 2019. 

Myös tiloilla toimintaa 
ohjataan ympäristön 
kannalta kestävämpään 
suuntaan. 

– Vaikka työ vaatii jon-
kin verran investointeja, siitä on epäilemättä hyötyä 
pidemmän ajan kuluessa. Kestävät investoinnit ja 
kestävä tuotanto palkitsevat ajan mittaan, sanoo 
Holm-Thisner. 

Holm-Thisner on myös sitä mieltä, että sertifiointi 
kannattaa. Kestävyys- ja ympäristöasiat eivät ole 
pelkkä trendi, vaan niistä on tulossa normi, hän 
ennustaa.

– Ei ole kauan siitä, kun markkinoimme laatu-
kriteereitämme, ja niiden pohjalta olemme saaneet 
sertifioitua hyviä toimintamalleja. Todennäköisesti 
myös yritysvastuuasiat kehittyvät tähän suuntaan ja 
ehkä alkutuotantoakin voidaan sertifioidaan joltakin 
osin. Sertifiointi voi tarjota meille mahdollisuuden 
erottautua kilpailijoista. 
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KOLUMNI

25Q&A
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIAKIMMO HAAPANEN 

vanhempi asiantuntija, 
rakennussuunnittelu

MILLAISIA TILOJA BAT-PÄÄTELMÄT KOSKEVAT?
Direktiivi koskee tuotantoyksiköitä, joissa on yli 
40 000 siipikarjapaikkaa, yli 750 emakkopaikkaa 
tai yli 2 000 lihasikapaikkaa. 

MITÄ BAT-PÄÄTELMÄT OVAT?
BAT on lyhenne sanoista Best Available Techni-
ques. Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tar-
koitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehitty-
neitä, teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia tuotanto-
menetelmiä.

BAT-päätelmät ovat EU-määräyk-
siä ja niiden soveltaminen perus-
tuu Euroopan parlamentin ja neu-
voston teollisuuspäästö direktiivin 
(2010/75/EU) täytäntöönpanoon.

Siipikarjan ja sikojen kasva-
tuksen BAT-päätelmät käsittävät 
ruokinnan, rehujen valmistuksen 
ja varastoinnin, lannan käsittelyn 
sekä raatojen varastoinnin.

BAT-päätelmissä esitellään teknisiä menetelmiä, 
joilla vähennetään lähinnä haju- ja ammoniakki-
päästöjä tuotannon ja lannankäsittelyn eri 
vaiheissa. Valtaosa esitetyistä tekniikoista on 
Suomessa vakiintunutta käytäntöä.

BAT-päätelmissä on myös tarkkailuvaatimuksia 
tilalla tapahtuville toiminnoille sekä korkeimmat 

hyväksyttävät tasot typen, ammonia kin ja fosforin 
päästöille.

LIITTYKÖ BAT-SELVITYS YMPÄRISTÖLUPAAN?
Isojen kotieläintilojen ympäristölupien valvonta-
viranomainen on alueellinen ELY-keskus.

ELY-keskus lähettää kotieläintilalle ilmoituksen 
BAT-päätelmien julkaisemisesta ja selvitysvelvol-
lisuudesta. 

BAT-selvitys tehdään lomakkeelle 
6022a, joka löytyy ympäristöhallin-
non verkkopalvelusta (ymparisto.fi)  
hakupolulla Asiointi, luvat ja  
ympäristövaikutusten arviointi -> 
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti ->  
Ympäristölupa -> Miten ympäristö-
lupa haetaan – ohjeet ja lomakkeet.  

Selvityslomake täyttöohjeineen 
löytyy kohdasta Luvan tarkistami-
nen BAT-päätelmien vuoksi.

MIHIN SELVITYSLOMAKE TOIMITETAAN?
Lomake lähetetään ELY-keskukselle, joka antaa pää-
töksen ympäristöluvan tarkastamisesta. Jos lupa on 
ajan tasalla, selvitysprosessi päättyy ja viranomainen 
ilmoittaa tästä toiminnan harjoittajalle. Muussa  
tapauksessa tilan pitää hakea ympäristölupaa  
lupaehtojen tarkastamista varten. Hakemus  
jätetään Aluehallintovirastoon. 

BAT-SELVITYS EDESSÄ – MITEN TOIMIN?

BAT-selvitys on nyt ajankohtainen isoimmilla broileri- ja sikatiloilla. EU:n komissio julkaisi 
helmikuussa uudet BAT-päätelmät, jotka koskevat ruokintaa, rehujen valmistusta ja 

varastointia sekä lannan käsittelyä ja raatojen varastointia. Päätelmät esittelevät teknisiä 
menetelmiä, joiden tavoitteena on muun muassa vähentää haju- ja ammoniakkipäästöjä. 

VALTAOSA 

ESITETYISTÄ 

TEKNIIKOISTA 

ON SUOMESSA 

VAKIINTUNUTTA 

KÄYTÄNTÖÄ.

http://ymparisto.fi/
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BROILERIN TUOTTAJAPALVELUT nykyisessä muo
dossaan ovat olleet tarjolla nyt vuoden verran ja onkin 
hyvä aika miettiä missä mennään, mitä on tehty ja mitä 
vielä pitää tehdä. Palveluita tarjoavat HKScanin ruokin
nan, tuotantoneuvonnan ja eläinterveydenhuollon asian
tuntijat, mutta käytännössä työtä tehdään hyvin tiiviisti 
yhdessä broilerin hankinnan, logistiikan, suunnittelun ja 
ohjauksen kanssa. 

Uskomme, että koko ketjun yhteistyöllä pääsemme 
kaikkien kannalta parhaaseen lopputulokseen. Vähitel
len tuottajapalvelukonseptia on tarkoitus soveltaen toteut
taa HKScanin broilerin alkutuotannossa myös Tanskassa 
ja Virossa. 

TAVOITTEENA HYÖDYLLINEN YHTEISTYÖ
Tuottajapalveluiden selkeä tavoite on olla tuottajille hel
posti lähestyttävä ja asiansa osaava kumppani kaikissa 
broilerin kasvatukseen ja tuo
tantoon liittyvissä asioissa ja 
kehittää tuotantoa yhä kannat
tavampaan ja vastuullisempaan 
suuntaan yhteistyössä heidän 
kanssaan. 

Toinen, hyvin läheisesti edel
liseen liittyvä tehtävä on varmis
taa, että tuotantolaitos saa joka 
päivä hyvälaatuista raakamate
riaalia juuri sopivan määrän. 

Haasteita on matkan varrella 
ollut, ja Rauman tuotantolai
toksen avaaminen syksyllä tuo 
monien mahdollisuuksien lisäksi 
varmasti myös uutta pohditta
vaa. Tuotannon jatkuvasti kehit
tyessä omaa kouluttautumista, 
oppimista ja tiedon lisäämistä ei 
saa unohtaa, jotta pystymme jat
kossa yhä paremmin saavutta
maan tavoitteemme. 

TARJOLLA SEKÄ UUTTA ETTÄ TUTUMPAA 
Palvelukonseptit ovat täsmentyneet, vaikka osin samoja 
neuvonnallisia asioita on tarjottu jo aikaisemminkin. Muun 
muassa eläinterveydenhuolto ja tuotanto ja rehuneuvonta 
ovat olleet tarjolla jo pitkään kaikille Kariniemen sopimus
tuottajille. Toisaalta täysin uusiakin tarjoomia on tullut.

Vuonna 2017 ensimmäistä kertaa järjestetyssä Karinie
men tuottajakoulutuksessa keskitytään uusiin, aloittele
viin tuottajiin. Vastuulliseen ja kannattavaan kasvatukseen 
tarvittavat perustiedot ja Kariniemen hyviksi koetut toi
mintatavat pyritään tarjoamaan tuottajille mahdollisim
man tehokkaasti. Kurssi on tarkoitus järjestää vuosittain.

Toivottavasti koulutus myös edistää nuorten tuottajien 
keskinäistä verkostoitumista ja tuo tuottajapalvelut mah
dollisimman helposti lähestyttäväksi jokaiselle. 

Uutta on myös tuottajien hyvinvointipäivä, joka järjes
tettiin ensimmäistä kertaa viime syksynä Eerikkilän urhei

luopistossa. Tänä vuonna hyvin
vointipäivän konsepti on hieman 
erilainen. 

Eläinten terveydenhuolto pu
huttaa myös siipikarjapuolella, 
vaikka sitä ei olekaan organisoitu 
kansallisesti Nasevan ja Sikavan 
lailla. HKScanin tavoitteena on, 
että vuoden 2018 loppuun men
nessä kaikilla broileritiloilla on 
tehty terveydenhuoltokäynti. 

Nimensä mukaisesti tuottaja
palvelut on perustettu tuottajia 
varten. Palvelupakettia kehite
tään jatkuvasti, joten kaikki tuot
tajien kommentit ja kehitysehdo
tukset otetaan ilolla vastaan! 

Leena Pohjola
Kirjoittaja toimii HKScan
konsernin broilerituottajapalveluista 
vastaavana kategoriapäällikkönä.

MITEN VOIMME PALVELLA?

Q&A
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
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HK innostaa  
lapsia liikkumaan

HK-tuotemerkin yhteistyö Lasten Liikkeen kanssa on osa Suomen  
itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Yhteistyötä tehdään myös  

muun muassa nuorten, opiskelijoiden ja tuottajien kanssa.

TEKSTI: SAARA SALAJA KUVAT: JARI HÄRKÖNEN JA TERO HONKANIEMI

– LASTEN LIIKE -HANKKEEN 
pääkumppanuus on HK:n lahja 
100vuotiaalle Suomelle. Kump
panuus ilmentää hyvin sitä, että 
haluam me olla mukana paranta
massa suomalaisten arkea. Läh
demme innolla mahdollistamaan 
liikunnallista iltapäivää lapsille ja 
toivottavasti hanke laajenee avul
lamme osaksi lasten jatkuvaa ilta
päivätoimintaa, HKtuotemerkin 
markkinointipäällikkö Kim Lindholm sanoo.

Lasten Liike on Suomen Olympiakomitean koordi
noima hanke, jota paikalliset seurat ja järjestöt toteut
tavat koulupäivien yhteydessä. Tavoitteena on tarjota 

liikunnallisia kerhoja tai harras
tustoimintaa mahdollisimman 
monelle lapselle. Toiminnalla hel
potetaan perheiden arkea ja vähen
netään lasten yksinäisiä iltapäiviä. 
Nykyisin koulujen iltapäiväker
hot tavoittavat vain 20 prosenttia 
lapsista. 

HKScanin tuki hankkeelle mah
dollistaa noin 40 000 liikunta
tilaisuutta lapsille. Ostamalla 

HK:n tuotteita myös kuluttajat ovat mukana tukemassa 
lasten liikkumista. Lasten Liike yhteistyö on osa  
HKScanin yritysvastuuta, ja sopimus on kaksi 
vuotinen. 

/ MARKKINAT /

OSTAMALLA  

HK:N TUOTTEITA  

MYÖS KULUTTAJAT 

OVAT MUKANA 

TUKEMASSA LASTEN 

LIIKKUMISTA.
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HKSCAN JUHLII 
YHDESSÄ 
MTK:N KANSSA
HKScan Finland on yksi  
MTK 100 vuotta kasvua 
-juhlavuoden pääyhteistyö-
kumppaneista eri tapahtu-
missa. 

Nyt kesäkuun 9. päivänä on MTK:n 
liittokokous iltajuhlineen sekä työ-
hevos-, kone- ja traktori kavalkadi 
Helsingin keskustassa. Kesäisiä  
Päivä maalla -yleisötapahtumia  
järjestetään useilla paikkakunnilla.

12.–15.6. HKScan osallistuu  
maailman tuottajajärjestön WFO:n 
yleiskokoukseen Finlandia-talolla 
Tilaisuuteen odotetaan 450 vierasta 
ympäri maailmaa. Teemoina ovat 
muun muassa vastuullisesti tuotettu 
soija sekä antibiootti vapaan sian-
lihan tuotanto. 

HKScan on yhdessä MTK:n  
kanssa myös Farmari-näyttelyssä 
Seinäjoella 14.–17.6. Osaston  
teemana on ammattiylpeys, työ-
hyvinvointi ja oma jaksaminen. 
Suomi Areenassa Porissa 10.–12.7. 
HKScan on mukana toiminnallisella 
Maaseudun keidas -osastolla.  

– Haluamme olla mukana  
MTK:n juhlavuodessa ja näin  
tukea maaseudun elinkeinoja.  
Myös HKScan Finlandin juuret  
ovat maalla ja ulottuvat yli 100  
vuoden taakse, kommentoi  
HKScanin Suomen markkina- 
alueesta vastaava johtaja Jyrki 
Karlsson.  

MYÖS HENKILÖSTÖ JA TUOTTAJAT LIIKKEELLE
HKScan on haastanut myös henkilöstönsä liikkumaan 
hyvän asian puolesta. Ideointikilpailussa etsitään innostavia 
aktiviteetteja työpaikoille ja arkeen. Ehdotuksista poimitaan 
 ideoita henkilöstön aktiviteettikalenteriin ensi vuodelle. 

Vuoden aikana toimipaikoilla järjestetään Lasten 
Liike teemapäiviä, joihin koko perhe on tervetullut 
liikkumaan. 

HKScan myös kannustaa työntekijöitään ja tuottajia 
osallistumaan liikuntatapahtumiin. Tuottajien joukkue 
juoksee Forssan Suviilta tapahtumassa 17.6.

RUOKAINNOVOINTIA JA TYÖKOKEMUSTA 
HKScan Finlandin vuosi sitten alkanut yhteistyö nuorten 
oman ajatushautomon, Innokampuksen kanssa jatkuu. 
Toukokuussa nuoret kokit kisasivat Suvilahden Kattila
hallissa. Innokokkikilpailun tavoitteena oli ottaa nuoret 
mukaan ruokainnovointiin ja näin varmistaa ruokaperin
teen siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

Kilpailusarjat olivat lempiruoka ja perinneruokaa tvis
tillä. Lempiruokakilpailusarjan voitto meni antaumuk
sella ahkeroineelle kirkkonummelaisnelikolle. Kirkko
harjun koulun yhdeksäsluokkalaiset Pauli Häkli, Lauri 
Prudant, Eemeli Tusa ja Iiro Alestalo vakuuttivat tuo
mariston hienosti rakennetulla hampurilaisannoksella 
ja ajatuksia herättävällä tarinalla. 

– Tämä annos kertoo erilaisuudesta ja ennakkoluulo
jen voittamisesta. Erilaisuus voi pelottaa aluksi, mutta kun 
asioihin tutustuu tarkemmin, voi yllättyä positiivisesti. 
Perinneruokaa tvistillä sarjan voittivat Laurean opiske
lijat Sanna Manninen ja Erik Parikka Bodomannoksel
laan. Moderni karjalanpaisti perustui Uudenmaan roo
liin eri perinneruokien ”sulatusuunina”.

Suomen Mentoreiden ”Annetaan 100 vuotta töitä” 
kampanjan yhteistyökumppanina HKScan tarjoaa trai
neepaikkoja korkeakoulutetuille nuorille. Harjoittelijat 
ovat aloittaneet puolen vuoden harjoittelujaksot laki ja 
laatuyksiköissä Vantaalla ja Forssassa. 

Lisäksi HKScan Pro on kumppanina ELOsäätiön Syö
dään yhdessä hankkeessa, joka on virallinen Suomi 100 
hanke. HK Maakarit on yhteistyökumppanina Suomalai
sen saunan päivän hankkeessa. 

Nuorten Innokokki-kilpailun voitokas hampurilais-
annos erottui ajatuksia herättävällä tarinallaan 
erilaisuudesta ja ennakkoluulojen voittamisesta.
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/ YHTEISTYÖSSÄ /

MAANÄYTTEET PAINOTTUVAT syys ja marraskuun väli
seen aikaan ja keväällä Viljavuuspalvelussa on toinen ruuhka
huippu. Maanäyterasioita rullataan vastaanottoon päivittäin 
räkkikaupalla ja kiire jatkuu läpi toukokuun. Asiakkaat tar
vitsevat tulokset viimeistelläkseen lannoitussuunnitelmansa. 

Pian kevään maanäyterumban jälkeen Mikkelin laborato
rioon alkaa tulla kasvinäytteitä, joiden ravinnetilanne kertoo 
mahdollisen lehtilannoituksen tarpeen. Näytteet tulevat val
taosin Yara Megalabin kautta, mutta tila voi halutessaan lähet
tää kasvustonäytteen myös suoraan.

Syksy ja talvi ovat maa ja rehunäytteiden aikaa.

UUTTA VILJAVUUSTUTKIMUKSESSA
Ympäristösitoumus edellyttää, että viljavuustutkimus teh
dään viiden vuoden välein. Toiset käyvät kerralla kaikki loh
konsa läpi, toiset taas ottavat näytteitä osalta lohkoista joka 
vuosi, jolloin näytemäärät kertaa kohden jäävät pienemmäksi. 
Monet viljelijät seuraavat maidensa ravinnetilaa tiheämmin
kin, 3–4 vuoden välien, voidakseen vielä tarkentaa lannoit
teiden käyttöä.

– Viljavuus on tärkeä selvittää, jotta kasvien kasvua rajoitta
vat tekijät saadaan selville. Kasvuhan hidastuu jo ennen kuin 
kasveissa näkyy varsinaisia merkkejä ravinnepuutoksista, 

– Analyysit tuottavat hintansa monin verroin, jos niiden avulla 
saadaan peltojen lannoitus ja eläinten ruokinta kohdalleen, 
myyntipäällikkö Manna Kaartinen Viljavuuspalvelusta sanoo.

PAREMPI ANALYSOIDA  
KUIN ARVATA

Viljavuuspalvelun nimi on tuttu suomalaisille viljelijöille jo vuosikymmenien takaa. 
Viisi vuotta sitten yrityksestä tuli osa suurta ranskalaista analyysipalvelujen tarjoajaa 

Eurofinsiä. Mikkelissä analysoidaan maatilojen lähettämiä maa-, rehu- ja lantanäytteitä. 
Tulosten avulla lannoitus ja ruokinta on helpompi säätää kohdilleen. 

TEKSTI: RAILA AALTONEN KUVAT: RAILA AALTONEN JA EUROFINS VILJAVUUSPALVELU

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Mikkeli
• Toimialana elintarvikeketjun, ympäristön-

hoidon ja -valvonnan tarvitsemat 
analyysipalvelut

• Eurofins-konsernin muut toimipaikat 
Suomessa (Eurofins Scientific Finland Oy) 
sijaitsevat Lahdessa, Raisiossa, Tampereella, 
Oulussa, Kokkolassa ja Helsingissä.

• Viljavuuspalvelussa työskentelee 22 henkilöä, 
Eurofinsilla Suomessa yhteensä noin 300 
henkeä. 

• Eurofins Scientific -konserniin kuuluu yli  
310 laboratoriota 39:ssä eri maassa. 

• Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 2,54 
miljardia euroa.
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perustelee Manna Kaartinen, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n 
myyntipäällikkö.

– Kaikki se näkyy viivan alla.
Tänä keväänä Viljavuuspalvelu toi tarjolle uuden analyy

sipaketin tutun viljavuustutkimuksen rinnalle. Maan kasvu
kunto paketissa määritetään maan mikrobiologinen aktiivi
suus, kokonaistyppivaranto, hiilen ja typen suhde maassa ja 
typen vapautumiskapasiteetti kasvien käyttöön. 

Viljavuustutkimusten tulokset luvataan asiakkaille kol
messa viikossa, mutta kiireiset saavat lisämaksua vastaan 
tulokset nopeimmillaan viidessä päivässä. 

Jo yli puolet tilaajista käyttää tilaukseen sähköistä järjestel
mää, Tilauslaaria. Tulokset saa sekä sähköiseen Tuloslaariin 
että paperitulosteena.

SOKKONA RUOKKIMINEN KALLISTA
Yrityksen toinen iso palvelukokonaisuus ovat rehuanalyy
sit. Rehujen analysointi ja ruokinnan suunnittelu todellisten, 
eräkohtaisten tietojen pohjalta auttaa pääsemään parempiin 
tuloksiin kotieläintuotannossa kuin ruokkiminen sokkona.

– Ei tarvitse arvailla eikä hankkia täydennysrehuja ”var
muuden vuoksi”, Kaartinen sanoo. 

NIR on päivän sana rehuanalyyseissa. NIR on nopea ja 
monipuolinen menetelmä, jolla tutkitaan niin karkea rehut 
kuin viljat ja herne ja härkäpapunäytteet. Tarkat taustatie
dot ovat tässä analysointitavassa erityisen tärkeät, sillä tulok
set perustuvat laajaan kalibrointiaineistoon.

– Taustaaineistossa on yli 130 000 näytettä, ja aineisto päi
vittyy koko ajan. Siksi näytteen saate on täytettävä huolellisesti. 
Säilörehunäytteestä pitää sen sisältämän kasvimateriaalin 

Maanäytteitä analysoi Suomessa viisi yritystä, rehu-
puolella suuria palveluntarjoajia on kolme. HKScanin 
yhteistyökumppani on Eurofins Viljavuuspalvelu.

lisäksi mainita korjuukerta, käytetty säilöntäaine ja säilö
tyyppi, Kaartinen muistuttaa.

Kemiallista analyysia käytetään edelleen, kun tutkit
tavana on viljaseos tai liemirehu. Mikrobiologiset ana
lyysit kertovat vielä lisää rehun laadusta liemiruokin  
nassa.

NIRanalyysin tulokset selviävät noin neljässä päivässä ja 
kemiallisen analyysin viidessä päivässä. Kivennäisanalytiikka 
vie kolmisen viikkoa. Kaartinen kehottaa selvittämään perus
rehuista myös hivenaineet.

– Ne ovat tärkeitä terveysongelmien ennaltaehkäisyssä. 
Seleenistä on usein puutetta rehuissa, mikä aiheuttaa eläi
mille terveysongelmia. Seleenin voi tutkituttaa myös maasta. 

Kotieläintilojen on analysoitava myös lannan ravinteet. Nit
raattiasetus vaatii analyysia viiden vuoden välein, mutta osto
lannoitteiden käytön tarkentaminen onnistuu paremmin, jos 
lannasta on käytettävissä tuoreet tiedot joka vuosi.

NÄYTETTÄ TARPEEKSI,  
EDUSTAVUUS TÄRKEÄÄ
Olipa tutkittavana sitten maata tai lantaa, rehua tai viljakas
vustoa, näytteiden määrissä ei saa kitsastella. Saatteissa neu
votaan näytteen otto edustavasti ja riittävät näytemäärät. 

– Liikojen kanssa aina selvitään, mutta laboratoriossa ei 
voida mitään, jos näyte ei riitä kaikkiin tarvittaviin analyysei
hin, Kaartinen sanoo.

Hän neuvoo lähettämään näytteet mieluiten alkuviikosta 
ja käyttämään pikapakettikorttia. Sopimuspalvelun osoite
korttia käytettäessä postikulut laskutetaan analyysin yhtey
dessä. 
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/ AJANKOHTAISTA /

Nautatuottajat saavat syksyllä käyt-
töön suoran HKScan-linkin Minun 
Maatilani -ohjelmistoon. Maitotila 
voi jatkossa tehdä heti eläinrekiste-
röinnin yhteydessä vasikan myynti-
ilmoituksen. Myös eläinten poistoil-
moitukset ja rekisteröinti-ilmoitukset 
eläinrekisteriin helpottuvat ja yksin-
kertaistuvat. Minun Maatilani -ohjel-
miston HKScan-linkin käyttöohjeet 
julkaistaan Sinetissä syksyllä. 

HKScan on käynnistänyt täysin anti-
bioottivapaasti kasvatetun sianlihan 
tuotannon Suomessa. Ensimmäinen 
erä lihaa tuodaan markkinoille hei-
näkuussa. Uusi tuotantotapa vastaa 
markkinakysyntään niin yhtiön koti- 
kuin vientimarkkinoillakin.

HKScanin Rypsiporsas® -ketjua  
kehitetään ja jatkossa ketjussa   
yhdistyy antibioottivapaus ja koti-
maisen valkuaisrehun hyödyntämi-
nen. Lihasikojen proteiinilähteenä 
on kotimaisen viljan lisäksi rypsi, 
härkäpapu ja herne. 

Kuljetusliike Kai Salminen Oy:n uusi 
tilava täysperävaunuyhdistelmä on 
aloittanut ajot. Auto soveltuu sekä 
naudan että sian teuraskuljetuksiin. 
Kesäkuussa on tulossa myös ajoon 
Kuljetus Kähkönen Oy:n uuden 
tyyppinen vasikkataksi, joka on 
suunniteltu ternivasikoiden kulje-
tuksiin. 

HKScan käynnisti mittavat koulutukset 
Euran tuotantolaitoksen henkilöstölle 
toukokuussa. Henkilöstöä valmen-
netaan Raumalle sijoittuvan uuden 
siipikarjatuotantolaitoksen käyttöön-
ottoon. Raumalla tehdään kesällä 
koeajot ja tuotanto käynnistyy syksyllä 
2017. Sitä ennen henkilöstö perehtyy 
uudenlaiseen tapaan toimia. Mo-
dernit prosessit vaativat paljon uutta 
osaamista ja siipikarja-alan parhaim-
mat osaajat.

TARJOLLA TUTKINTOJA JA 
TÄYDENNYSKOULUTUSTA
Kyseessä on koko Suomen mittakaa-
vassa suuri ammatillisen koulutuksen 
ponnistus. Euran henkilöstö osallistuu 
joko tutkintokoulutukseen tai kestol-
taan lyhempään täydennyskoulutuk-
seen. Jokaiselle työntekijälle tehdään 
henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma, joka sisältää lähiopetuspäiviä 
ja käytännön harjoittelua uudessa 
tuotantolaitoksessa. 

Tutkintovaihtoehtoja on paljon: 
perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 
erikoisammattitutkintoja. Tutkintokoulu-
tukset jatkuvat ainakin vuodelle 2018 ja 
takaavat kaikille tutkinnon suorittaville 
tavoitteellisen osaamisen kehittymisen.

– Henkilöstö on lähtenyt innolla 
mukaan hankkimaan uusia taitoja, 
joita uuden sukupolven tuotantotyös-
sä tarvitaan. Myös tutkintokoulutuksiin 
on osallistumassa paljon eri tuotanto-
vaiheiden henkilöstöä, kertoo Euran 
tuotantojohtaja Jussi Kosomaa.

Koulutus toteutetaan kokonaan 
työpaikalla, jolloin se on mahdolli-
simman tehokasta sekä työnantajalle 
että työntekijälle. Koulutus lisää myös 
opiskelijan motivaatiota ja sitoutumis-
ta yritykseen.

HKScanin Euran koulutusten yhteis-
työkumppanina ja koordinaattorina 
toimii Lounais-Hämeen ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymä ja sen oppi-
laitokset Forssan ammatti-instituutti ja 
Faktia Oy. 

SUORA HKSCAN-LINKKI 
MINUN MAATILANI 
-OHJELMAAN SYKSYLLÄ

ANTIBIOOTITON 
KASVATUS VASTAA 
KYSYNTÄÄN

UUTTA 
NAUDANKULJETUKSIIN

MITTAVA KOULUTUS RAUMAA VARTEN

Tuotanto käynnistyy 
Raumalla syksyllä 2017. 
Henkilöstön koulutus 
on jo alkanut.



MUKANA MENOSSA
14.–17.6. FARMARI-NÄYTTELY, SEINÄJOKI

21.–22.7. NAUTAPARLAMENTTI TAMMELASSA 

/ KALENTERI /

LSO OSUUSKUNTA

OMAT TAPAHTUMAT

12.–16.6. SIKATUOTTAJIEN OPINTOMATKA SAKSAAN JA RANSKAAN

27.6. OPTIPOSSU MAXI TILAISUUS, PÄLKÄNE

28.–29.6 HKSCAN TUOTTAJAMATKA BORGEBY-PELTOPÄIVILLE RUOTSIIN

18.8. RAUMAN TUOTANTOLAITOKSEN AVAJAISET KARINIEMEN TUOTTAJILLE

23.9. LAATUSONNI-OHJELMAN VIRKISTYSPÄIVÄ, HANKASALMI

23.–28.10. NAUTATUOTTAJIEN OPINTOMATKA WALESIIN

23.10. TUNTEMATON SOTILAS, ENNAKKONÄYTÖS, TURKU 

24.10. TUNTEMATON SOTILAS, ENNAKKONÄYTÖS, JYVÄSKYLÄ

14.11. KARINIEMEN TUOTTAJAKOULUTUS

16.–18.11. HKSCANIN AGRI TECHNICA – MESSUMATKA TUOTTAJILLE

30.11.–2.12. HKSCANIN TUOTTAJARISTEILY
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HKScanin liikevoitto sekä rahavirta laskivat ja tulos jäi 
epätyydyttäväksi tammi−maaliskuussa. 

– Syynä olivat pääasiassa prosessoitujen tuotteiden 
myyntimarginaalien pieneneminen Suomessa ja toimin-
tatapauudistukseen liittyneet konsernihallinnon kulut, 
kertoi toimitusjohtaja Jari Latvanen osavuosikatsauk-
sessa. 

– Konsernin johtoryhmä nimitettiin helmikuussa ja se 
on nyt aloittanut toimintansa. Viestimme helmikuussa  
myös toimintamalliuudistuksesta, johon liittyvät YT- 
neuvottelut saatiin päätökseen 3.5. Toimintamalli-

muutosten tuloksena henkilöstömäärän vähennys on 
160. Uusi toiminta malli astui voimaan kesäkuun alussa.  

– Olemme arvioineet HKScanin strategista markkina-
asemaa, toimintatapoja ja tulevaisuuden menestyksen 
kulmakiviä. Työ on nyt loppusuoralla ja kolmannella 
neljänneksellä kerromme uudesta strategiastamme. 
Uusi strateginen suunta ja toimintamalli auttavat meitä 
saavuttamaan johtavan aseman ruuan arvoketjun  
hallinnassa – yhtenä yhtenäisenä yrityksenä. Tavoit-
teemme on parantaa kilpailukykyämme ja kannatta-
vuuttamme. 

Edustajiston 1.6.2017 tekemän päätöksen 
mukainen korko sijoitetulle osuuspääomalle 
tilitetään kesäkuun puolivälissä. Jos velvoite 
on täynnä, suoritetaan koronmaksu tilitykselle 
ilmoitetulle pankkitilille.

HAASTAVA ALKUVUOSI – TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT ALOITETTU

OSUUSPÄÄOMAN KORKO 
MAKSETAAN KESÄKUUN 
PUOLIVÄLISSÄ

HALLINNON KOKOUKSET

22.6.  Puheenjohtajat, Turku/Vantaa

22.6. Hallitus, Turku 

28.–29.6.   Hallintoneuvosto, Fiskars

20.7.  Puheenjohtajat, Turku/Vantaa

25.8. Hallitus, Turku

6.9.  Puheenjohtajat, Turku/Vantaa

14.9. Hallitus, Turku



YHTEYSTIEDOT

HKSCAN FINLAND, PL 50 (Lemminkäisenkatu 48), 20521 Turku, Vaihde 010 570 150, elainhankinta@hkscan.com, www.hkscanagri.fi

Paakkala Olli  johtaja, Suomen eläinhankinta  0400 521 709 

SIAN HANKINTA

Heikkilä Esa  hankintapäällikkö  0400 303 854
Lassila Olli  aluevastaava  0400 740 451
Prami Tauno  aluevastaava  0500 927 317
Ylöstalo Antti  aluevastaava  0400 716 717
YHTEYSHENKILÖT ALUEITTAIN WWW.HKSCANAGRI.FI
Sikojen kuljetussuunnittelu, teuraat  010 5701 812
Porsasvälitys  040 652 9376

TUOTTAJAPALVELUT
Jahnsson Ulf   johtaja, tuottajapalvelut  0400 784 193 

NAUDAN TUOTTAJAPALVELUT

Talpila Sami-Jussi  kategoriapäällikkö  040 515 1373
Härtel Heidi  eläinlääkäri  040 823 2076
Jalli Harri  vanhempi asiantuntija  040 772 1991
Leva Pirjo  myyntipäällikkö,  
 ruokinta  040 773 7290
Haapanen Kimmo  vanhempi asiantuntija,  
 rakennussuunnittelu  0400 831 288
Kinnunen Jukka  myyntipäällikkö,  
 ruokinta  040 521 9516

TILITYS JA LASKUTUS

Sika, Nauta   010 570 1715
Broileri   010 570 5211
Rehut   010 570 1716

MUUT

Reväsmäki Sinikka  LSO Osuuskunta, jäsenasiat  010 570 6117
Jokinen Tuula  luotonvalvonta  040 533 2382

HKScan Agri Tuottajamyymäläkortit ja Sinetin tunnukset www.hkscanagri.fi 

KULJETUS

Alava Kari  logistiikkakoordinaattori  0400 861 703 
Yrjölä Heikki kuljetuspäällikkö  040 647 3787

DANHATCH FINLAND OY 

Kivimäki-Manner Heli toimitusjohtaja  040 667 2202 
Mikkola Minnami eläinlääkäri  040 581 2918
Tuomola Essi  suunnittelupäällikkö 040 513 1473

HANKINTA

SIAN TUOTTAJAPALVELUT

Ketola Ulla  kategoriapäällikkö 0400 420 898 
Vugts Jan  vanhempi asiantuntija  0400 868 664
Jouppi Helena asiantuntija,  
 uudistuseläimet  0400 611 310
Saarinen Jouni  myyntipäällikkö, ruokinta  0400 874 575
Daka Johanna  vanhempi asiantuntija  0400 568 032
Rentsch Lea eläinlääkäri  050 324 2657

BROILERIN TUOTTAJAPALVELUT

Pohjola Leena  kategoriapäällikkö, eläinlääkäri  040 648 4313
Santavuori Elina  asiantuntija  040 801 0395
Talvio Eija  vanhempi asiantuntija  050 502 8210

NAUDAN HANKINTA

Ojanen Ilkka  hankintapäällikkö  0400 836 304
Hämäläinen Kimmo  aluevastaava  040 725 1934
Koppi Jouni  aluevastaava  0400 302 481
Könönen Osmo  aluevastaava 040 831 4475
Lappi Petri  aluevastaava 050 331 2641 
Lehtonen Hanne aluevastaava  050 414 6172
Lång Antero  aluevastaava  0400 160 705
Partala Jari  aluevastaava  040 573 3442
Pudas Marko aluevastaava  0400 382 288
Seppänen Jaakko  aluevastaava 0400 153 723
Tynnyrinen Herkko  aluevastaava 0400 373 581 
YHTEYSHENKILÖT ALUEITTAIN WWW.HKSCANAGRI.FI
Nautailmoitukset ja kuljetussuunnittelu  010 570 1810
Vasikkavälitys   0400 526 920

BROILERIN HANKINTA

Seikola Jarmo  hankintapäällikkö  040 527 0339
Leino Anu  suunnittelu ja ohjaus  040 5508454
Peippo Pekka  kuljetussuunnittelu  040 5597236

http://www.hkscanagri.fi/
mailto:elainhankinta@hkscan.com
http://www.hkscanagri.fi/
http://www.hkscanagri.fi/
http://www.hkscanagri.fi/
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