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Tarmo Lankisen tila siirtyi aurinkoenergiaan.

TILALTA HAARUKKAAN
UUSI STRATEGIAMME on ”from farm to fork”, tilalta haarukkaan. Sen  
kes kiössä on kuluttaja. Meidän tehtävämme on johtaa ruoan arvoketjua  
tilalta haarukkaan tavalla, jolla varmistamme vastuullisesti tuotetun,  
korkealaatuisen ja terveellisen ruoan. Tämän teemme osana pitkää  
arvoketjua, jossa alkutuotantomme rooli on erittäin merkittävä,  
suorastaan ratkaiseva.

Tuottajayhteistyön edelleen tiivistäminen on selkeä tavoitteemme.  
Haluamme olla sopimustuottajillemme paras markkinakanava ja  
samalla osa heidän arkeaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että  
olemme läsnä silloin, kun apuamme tarvitaan. 

Tuottajapalveluiden kehittäminen on osa  
strategiaamme. Olemme useamman vuoden  
ajan yhteistyössä tuottajiemme kanssa kehittäneet  
tuotantoa monella mittarilla arvioituna merkittävästi. 
Sijoituksemme on maailman huipulla niin eläinten 
hyvinvoinnin, vastuullisuuden kuin tuotannon  
tehokkuudenkin osalta. Tätä haluamme edelleen 
vahvistaa konserninlaajuisesti kaikilla markkina-
alueillamme. 
Hyvänä esimerkkinä onnistumisesta on sopimustuottajiemme kanssa yh-

dessä kehitetty Rypsiporsas® Suomessa ja Rapsgris® Ruotsissa. Nyt kesällä  
toimitimme ensimmäiset erät 100-prosenttisesti ilman antibiootteja kasva-

tettua possunlihaa Hong Kongiin. Molemmat esimerkit ovat alansa ensim-
mäisiä ja siten suunnannäyttäjiä arvoketjun alkupäässä tehtävistä innovaatiosta. 
Tuotannon kehittäminen on vahva kulmakivi palveluissamme, ja siinä  

arvostamme tuottajien kehitysryhmien työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa  
panostamista genetiikkaan, ruokintaratkaisuihin, managementtiin sekä  
rakentamis- ja investointipalveluihin kaikissa eläinryhmissämme päämarkkina-
alueillamme Itämeren ympärillä. 

Vastuullisuuteen kuuluu alkutuotannon kannattavuus. Ilman riittävää kannatta-
vuutta ei tiloilla voida investoida ja ilman investointeja ei tuotanto kehity. Eikä  
kyse ole pelkästään investoinneista: on syytä myös kantaa huolta tilojen jatkajista. 
Ellei tuotanto ei ole kannattavaa, tuskin jatkajiakaan on jonoksi asti. 

Ruoka on tällä hetkellä erittäin trendikästä ja kotimainen tuotanto on arvossaan. 
Tämä on hyvä asia meille kaikille ruoan arvoketjussa toimiville. Myös tulonjaon 
arvoketjun sisällä on oltava oikeudenmukainen. Sen tavoitteen puolesta meidän 
kaikkien pitää tehdä töitä.

     Ulf Jahnsson
johtaja, tuottajapalvelut

ILMAN RIITTÄVÄÄ 
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LIHANAUDAT PALASIVAT 
VUOSIKYMMENTEN  

JÄLKEEN
Naudanlihantuotanto ei sovi sprintterityypeille. Hetkessä ei saada valmista 

ja toiminta pitää suunnitella huolella. Välillä suunnitelmat hautautuvat, 
välillä muuttuvat, jalostuvat ja toteutuvat.

EURAN MANNILAN KYLÄSSÄ Esa Mäkitalolla 
oli ennen lihanautoja. EU:hun tultaessa sonnit 
hävisivät ja tila keskittyi erikoiskasvien tuotantoon 
ja jalostukseen, kaalin ja avomaankurkun ollessa 
pääosassa. 

Vuosia kului ja kurkun viljely alkoi tulla tiensä 
päähän. Kesällä 2014 Esa keskusteli hyvän ystä-
vänsä, naapurikyläläisen Matti Eskolan kanssa. 
Matti ja hänen vaimonsa Salme ovat kokeneita 
naudanlihantuottajia. Keskustelun pohjalta Matti 
soitti tämän jutun kirjoittajalle, että otapa yhteyttä 
tähän tilaan, naudanlihantuotannon käynnistämi-
nen kiinnostaa Esaa. 

ENSIMMÄINEN KERTA
Tilakäynti sovittiin saman tein. Tarkalleen 
26.8.2014 kävin ensimmäisen kerran idyllisessä 
Mannilan kylässä, jossa on ruotsalaistyylisiä, 
huolella hoidettuja vanhoja rakennuksia ja siistejä 
pihoja. Täältä löysin tulevan naudanlihantuotta-
jan. Vaikka Eura tunnetaan broilereista, Esaa kiin-
nostivat sonnit.

Keskustelimme pitkään ja sovimme, että 

laskelma tehdään 300 sonnille ja että vasikat tule-
vat teineinä. Kasvattamolle oli paikkakin katsot-
tuna kaalinkäsittelylaitoksen läheltä. Kaalista tule-
van sivujakeen käyttö oli yksi syy naudoille. 

Tässä kohtaa investointi ei vielä lähtenyt liik-
keelle, mutta asia jäi kytemään.

TOINEN KERTA
Puolentoista vuoden päästä Esa soitti ja kertoi, 
että lähellä olisi myytävänä melko uudet lam-
polarakennukset. Huhtikuussa 2016 kävimme  
katsomassa niitä, ja hämmästyin komeita raken-
nuksia, joissa lampolan rakenteet olivat vielä 
sisällä. 

Lampaita kahteen rakennukseen oli mahtunut 
paljon. Makuukatoksiksi muutettuna pienempään 

halliin laskimme mahtuvan 75 alle vuoden ikäistä 
sonnia ja isompaan sama ryhmä teuraskasvatuk-
seen. Ruokintapöydät tulisivat ulos.

Määrä olisi hyvä liikkeellelähtö. Paikka ja tontti 
eivät kuitenkaan olleet parhaat mahdolliset ja näin 
jälkikäteen voimmekin todeta, että onneksi myyjä 
ei hyväksynyt tarjousta.

KOLMAS KERTA
Esa ja hänen vaimonsa Tuula Muuvila-Mäkitalo 
olivat yhtiöittäneet maataloustoimintansa Mäkita-
lon Farmi Oy:ksi vuonna 2009. Tuula vastaa yhtiön 
talousasioista oman päivätyönsä ohella. 

Kesällä 2016 yhtiöön tulivat mukaan Esan 
sisarenpoika Erno Lähteenmäki ja hänen vai-
monsa Margit Ruotsalainen. Erno on pikku-
pojasta alkaen ollut enollaan kesätöissä, ja pal-
kat ovat vieläkin muistissa: yhden kesän palkalla 
ostettiin 4 000 markan stereot ja toisen vuo-
den palkkana oli PV Suzukin maalauttaminen 
automaalaamossa. 

Erno ja Margit olivat palanneet maalle ja 
ostaneet Margitin kotitilan aivan Mäkitalojen 

TEKSTI JA KUVAT: HARRI JALLI

”KYLLÄ FARMILLE  

NAUDAT KUULUVAT.”

Aluevastaava Hanne Lehtonen 
(oikealla) on pitänyt yhteyttä tiiviisti 

Margit Ruotsalaiseen ja muihin 
yhtiön osakkaisiin. Kasvattamo 

nousee metsään louhitulle kentälle 
tilakeskuksen läheisyyteen. Työ 

vasikoiden parissa innostaa 
Margitia, ja kasvatustulokset ovat 

olleet hyvät heti ensimmäisestä 
vasikkaerästä lähtien.
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naapurista, kun työt elektroniikkateollisuuden yri-
tyksessä loppuivat. Osakkuus Mäkitalon Farmissa 
osui heille sopivaan ajankohtaan. 

Nyt nautakasvattamossa palattiin alkuperäi-
seen kokoluokkaan ja paikaksi valittiin Ernon 
ja Margitin tilakeskuksen takana oleva metsä. 
Kimmo Haapanen teki kasvattamon toimin-
nallisen suunnittelun ja vuoden lopussa saa-
tiin Koskisen Pekalta pääkuvat ja kustannus-
arviot. Tässä vaiheessa ei vielä puhuttu omasta 
alkukasvatuksesta.

Euran ympäristö- ja rakennusviranomaisista ei 
osakkailla ole kuin hyvää sanottavaa. Asiat ovat 
hoituneet hyvin ja kun naapuritkin suhtautuivat 
hankkeeseen myötämielisesti, saatiin ympäristö-
lupa nopeasti. Investointitukipäätös saatiin maa-
liskuussa 2017 ja rakennustyöt alkoivat heti. Moto 
kävi hakkaamassa puut ja kannot nostettiin tontin 
laidalle kasaan kuivumaan. 

Pääsiäisenä tontilla yksi kaivinkone lastasi, 
kolme traktoria siirsi ja yksi kaivinkone läjitti ton-
tilta siirrettävää pintamaata. Tämän jälkeen pääs-
tiin räjäyttämään rakennuspaikkaa. Räjäytys on 

Vaikka tuotanto on vasta käynnistetty,  
yhtiön osakkailla on selvät suunnitelmat jatkosta.

Kasvattamoon tulee kuusi karsinaa, 24–25 son-
nia jokaiseen. Vinolla makuualueella oleva väli-
aita on betonista. Kantavina rakenteina olevat tol-
pat ovat vähintäänkin riittävän tukevat. 

Kolmilokeroinen lantala tulee kasvattamon 
päähän. Lantakäytävältä on suora linja ensim-
mäiseen lokeroon ja kolmannesta on suora linja 
navetan taakse kuivitusta varten. Kasvattamon 
toiseen päähän rakennetaan nyt samassa ura-
kassa toimistorakennus ja myöhemmin vielä 
laakasiilot.

KAALIA JA SÄILÖREHUA
Tänä vuonna Mäkitalossa tehtiin säilörehua 
ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen. Urakoitsijat 
tekivät rehut paaliin. Väkirehuruokinnan vaihto-
ehtoja mietittiin vielä elokuun lopulla: ostetaanko 
naapurustosta viljaa vai mennäänkö ensimmäinen 
talvi täysrehulla. Jatkossa on selvää, että siirrytään 
viljaruokintaan. 

Kaalien kauppakunnostuksesta tulee pääli-
lehtiä ja muuta sivujaetta noin 100–150 tonnia. 
Vaikka kaali ei ole sonneille aivan hyvän säilö-
rehun veroista, tuo sen käyttö kuitenkin säästöä, 
sillä sivujakeitten käsittely maksaa tilalle vuosit-
tain tuhansia euroja.

Peltoa tilalla on nyt noin 70 hehtaaria. Siitä 
kolmannes on kaalin tuotannossa ja myös muita 
vihanneksia viljellään. Nurmet kiertävät jatkossa 
myös vihanneslohkoilla. Viljaa ei aiota jatkossa-
kaan viljellä.

KASVUODOTUKSIA
Vaikka tuotanto on vasta käynnistetty, yhtiön osak-
kailla on selvät suunnitelmat jatkosta. Louhintatöi-
den yhteydessä tehtiin valmiiksi tila toiselle saman-
laiselle kasvattamolle.

Viiden kilometrin matka vasikkakasvattamoon 
tuntuu myös liian pitkältä. Koska vuokratiloissa 
oleva kasvattamo on työläs ja jää kapasiteetiltaan 
liian pieneksi toisen loppukasvattamon valmistut-
tua, tulee uuden vasikkakasvattamon rakentami-
nen myös eteen.

– Kyllä Farmille naudat kuuluvat, Esa sanoo 
nojaillessaan teinikarsinan aitaan.

Omasta puolestani koen, että on hienoa tehdä 
yhteistyötä tämän tyyppisen tilan kanssa ja päästä 
seuraamaan sen kehittymistä. Nauta 2020 -kehi-
tysohjelma on juuri näitä tiloja varten. 

SUUN NITTELU- 
VAIHEESSA 

PÄÄTETÄÄN LÄHES  
90 PROSENTTIA  

RAKENTAMIS- 
KUSTANNUKSISTA.

TILA: 
Mäkitalon Farmi Oy, Eura

TUOTTAJAT: 
Esa Mäkitalo, Tuula Muuvila-
Mäkitalo, Erno Lähteenmäki,  
Margit Ruotsalainen

TUOTANTO: 
Naudanlihantuotanto aloitettu  
25 vasikan alkukasvattamolla.  
150 eläinpaikan loppukasvattamo 
otetaan käyttöön marraskuussa 
2017.

PELTOALA: 
70 ha, viljelykasveina nurmi 
sekä vihannekset, joista kaali 
merkittävin.

tähän mennessä ainoa urakka, joka on myöhäs-
tyttänyt aikataulua. Aikaa piti mennä pari viikkoa, 
mutta noin 10 000 kuution louhimiseen kuluikin 
reilusti yli kuukausi.

Tilan omana työnä tehtiin maansiirtotyöt, jonka 
jälkeen paikallinen rakennusfirma tekee niin kas-
vattamon pohjat kuin itse hallin. Sama yritys myös 
piirrätti rakennekuvat. 

UUSI KÄÄNNE
Louhintatöiden aikaan tilanne muuttui taas: 
kalkkunan tuotannon lopettanut tila muutaman 
kilometrin päästä otti yhteyttä Esaan kuultuaan 
Mäkitalon Farmin hankkeesta. Heille oli tullut 
mieleen, että kasvattamot saattaisivat soveltua 
vasikoille. 

Kävimme kesäkuun alussa katsomassa halleja. 
Alkukasvattamo oli puurunkoinen, ikkunaton 
ja hieman kulottunut halli. Ilmanvaihtoa varten 
oli hyvät tuloilma-aukot ja kaksi poistoimuria. Ja 
mikä mukavinta, halliin tulee lämpö tilakeskuksen 
hakelämpökeskuksesta. 

Halli jaettiin kahteen osaan, pienempi juotto-
vasikoille ja isompi teineille. Kun kasvattamoon 
tulee karsinat 24–25 sonnille, sama ryhmä mah-
tuu mukavasti alkukasvattamoon. Ikkunoita teh-
tiin isoihin päätyoviin teiniosastoon ja juotto-osas-
toon tehtyyn käyntioveen. Myös väliseinän yläosa 
on pleksiä.

Ensimmäiset vasikat tulivat heinäkuun alussa. 
Terveydenhuoltoeläinlääkäri Heidi Härtel ja alue-
vastaava Hanne Lehtonen kävivät tekemässä vasi-
koille tulotarkastuksen. Osa juotettiin tuttiämpä-
reillä, sillä juottokone ei ollut aivan valmis eikä 
pantojakaan riittävästi. Vasikat pärjäsivät hyvin, 
ja toinen ryhmä tuli heti ensimmäisen juottokau-
den loputtua. 

Vasikoitten hoito on Margitin työtä. Hyviä vink-
kejä hän on saanut Salme Eskolalta. Osastolla on 
nyt hyvin tilaa ja valoa. Työnkäytöllisesti juottamo 
on raskas, sillä lanta ja kuivikkeet pitää ajaa käsin 
teiniosaston puolella olevan traktorin kauhaan, 
mutta tähänkin on suunnitteilla parannuksia.

KASVATTAMO NOUSEE
Uuden kasvattamorakennuksen valmistuminen on 
ajateltu marraskuun alkuun, ja siihen se pitääkin 
tulla, jotta teinivasikat saadaan siirrettyä alkukas-
vattamosta sinne.
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HK Raksan  
avulla 
rakentamaan

UUSI NAUTAKASVATTAMO TAI SIKALA on viljelijälle mittava ja 
harvoin toteutuva investointi, vaikka monet HKScanin aktiiviset 
tuottajat investoivatkin rakennuksiin säännöllisesti. 

Kotieläinrakennuksen käyttöikä on vähintään 30 vuotta, joten 
sen soveltuvuus tuotantoon ja istuminen maisemaan tulee miettiä 

tarkoin. Tärkeintä kuitenkin on, että uusissa tiloissa  
työmäärä on kohtuullinen ja sekä eläinten että 
hoitajan olosuhteet ovat hyvät.

Rakentamisen suunnittelu käynnistyy suunnitteli-
jan tilavierailulla. Käyntiä edeltää usein aluevastaa-
vien järjestämiä vierailuja uudehkoilla kasvattamoil-
la. Rakentamista harkitseva sopimustuottaja saa 
niillä hyviä vinkkejä ja uusia näkökulmia tuotantoon 
aina rehun korjuusta karsinoiden rakenteisiin ja 
kaikkea silta väliltä.

Suunnittelijan aloituskäynnillä sovitaan uuden kasvattamon 
eläinmäärät, pohditaan tuotantomenetelmiä ja tietysti valitaan 
paikka uudelle rakennukselle ja rehu- ja lantavarastoille. Tämän 
jälkeen piirrän rakennuksesta luonnoskuvat (pohja-, leikkaus- ja 
asemakuvat). 

Ympäristöluvan hakeminen tai muutoksen hakeminen nykyiseen  
ympäristölupaan käynnistetään heti. Liikkeellä on hyvä olla  
rakentamista edeltävä vuonna, sillä lupaprosessi kestää lähes  
puoli vuotta.

Luonnossuunnitteluvaiheessa päätetään lähes 90 prosenttia 
rakentamiskustannuksista, joten tässä vaiheessa pitää miettiä 
ratkaisut tarkkaan.

Luonnossuunnitelman pohjalta alihankkijamme piirtää pääkuvat 
ja laatii kustannusarvion. Pääkuvat tarvitaan sekä rakennusluvan 
että investointituen hakemiseen. Ne ovat myös rakennusurakka-
tarjousten pyytämisen yhtenä asiakirjana. Avustamme viljelijää 
tarjousten pyytämisessä sekä vertailussa.

Varsinaisten rakennustöiden alettua viljelijä saa meiltä neuvoja  
ja ohjeita koko projektin ajan.

Rakennuksen valmistuttua uudet tai laajentaneet sopimus-
tuottajat pääsevät mukaan HKScanin kehitysohjelmiin, joiden 
avulla varmistetaan tehokas tuotannon käynnistäminen ja 
jatkuva parantaminen. 

TEKSTI: KIMMO HAAPANEN KUVA: PASI LEINO

SUUN NITTELU- 
VAIHEESSA 

PÄÄTETÄÄN LÄHES  
90 PROSENTTIA  

RAKENTAMIS- 
KUSTANNUKSISTA.

Kimmo Haapasen mukaan 
tärkeintä on, että uusissa 
tiloissa työmäärä on 
kohtuullinen ja sekä eläinten 
että hoitajan olosuhteet ovat 
hyvät.
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TILA: 
Gässlösa Kristinehamnin  
lähellä Värmlannissa, Ruotsissa

OMISTAJAT: 
Peter Berg ja Ola Berg

TYÖVOIMA: 
kaksi palkattua työntekijää

PINTA-ALA: 
280 ha peltoa, 130 ha metsää

TUOTANTO: 
noin 3 800 lihasikaa vuodessa

EMAKOIDEN TUOTOS: 
11,2 vieroitettua porsasta  
per pahnue
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MIKÄ ON PARAS TAPA rakentaa porsitussikala? Tähän 
kysymykseen Peter Berg ja Ole Berg yrittävät löytää vastauk-
sen Gässlösan tilalla lähellä Kristinehamnia. He ovat mukana 
 HKScanin joukkueessa kilpailemassa älykkäimmästä kotieläin-
rakennuksesta. Jordbruksverketin julista-
massa kilpailussa pyritään rakentaman 
vähintään 400 emakon sikala, jossa kan-
nattavuus yhdistyy tulevaisuuden kestä-
vään tuotantotapaan. 

– On tietysti positiivista, jos löydetään 
nykyistä edullisempi tapa rakentaa, mutta 
tärkeintä ovat kuitenkin työympäristö ja 
eläinten hyvinvointi. Meidän pitää jak-
saa tehdä töitä ja eläinten olojen tulee olla 
mahdollisimman hyvät, sanoo Peter Berg.

Tilalla on 1 100 lihasian kasvatuspaikat, 50 porsimiskarsinaa 
ja 540 kasvatuskarsinaa, ja se on Alkvetternin emakkorenkaan 
satelliitti. Uuden tuotantorakennuksen myötä Bergit aikovat 
lisätä tuotantoaan. Vuokraemakoiden sijaan he haluavat por-
sittaa omia emakoita.

– Siten yrityksemme haavoittuvuus vähenee. Aiomme mak-
simoida kasvinviljelyn ja käyttää kaiken tuottamamme viljan 
omassa eläintuotannossa. Toivoaksemme meistä tulee myös 
HKScanille aikaisempaa parempi liikekumppani.

YKSI SIKALAKONSEPTI KAIKILLE
Projektia johtaa HKScan, ja työryhmään 
kuuluu seitsemän asiantuntijaa omine 
osaamisalueineen. Suomesta mukana 
ovat vanhempi asiantuntija Kimmo Haa-
panen ja kategoriapäällikkö Ulla Ketola. 
Ryhmän vetäjä, kehityspäällikkö Victoria 
Ohlsson kertoo, että Bergin veljeksiä aja-
teltiin heti, kun päätös kilpailuun osallis-
tumisesta oli tehty.

– Ola ja Peter ovat erittäin sitoutuneita tuottajia, joiden kanssa 
olemme olleet yhteistyössä useita vuosia. Heitä kiinnostaa 
kehittyä ja oppia uutta sekä hyödyntää kaikki mahdollisuudet.

Tavoitteena on, voiton lisäksi, hahmotella konseptisi-
kala, jota kaikki HKScanin porsastuottajat voivat käyttää 

TULEVAISUUDEN 
SIKALA ON ÄLYKÄS

TEKSTI: SARAH BRUZE KUVAT: VICTORIA OHLSSON

Bergin veljesten tilalla on nyt tapahtumassa paljon. Porsastuotannon ohella  
he kilpailevat HKScanin tiimissä älykkään tuotantorakennuksen rakentamisesta. 

Osallistuminen on samalla yrityksen laajentamisen lähtölaukaus.

EUROOPAN  

SIKATILOILTA ON 

ETSITTY HYVIÄ 

RATKAISUJA JA 

INSPIRAATIOTA.

– Aiomme maksimoida kasvinviljelyn ja 
käyttää kaiken tuottamamme viljan omassa 
eläintuotannossa, Bergin veljekset kertovat, 
seurassaan uuden sikalan osaomistaja 
Märta Elfström.
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Peter Bergin mukaan tavoitteena 
on saada Gässlösan sikalan  
tuotanto käyntiin vuonna 2019.

Projektiryhmä vieraili eri 
sikatiloilla Euroopassa 

osana projektia.

UUSIA RATKAISUJA ESIIN

Ruotsin Jordbruksverketin julistamaan kilpailuun osallistuu 11 joukkuetta, jotka  
edustavat kuutta eri tuotanto suuntaa: pikkuporsaat, liha siat, emolehmät, lypsy-
lehmät, lihanaudat ja lihakaritsat.Kuhunkin joukkueeseen kuuluu tuottaja, joka  
aikoo investoida uuteen rakennukseen.

Tuomaristo valitsee kunkin sarjan kannattavimman rakennusratkaisun ja palkitsee 
myös kilpailutöiden yksittäisiä äly ratkaisuja kuten rakennuksen mukautettavuus, 
tuotannon ympäristö- ja ilmastoystävällisyys, työympäristön turvallisuus, eläinten 
hyvinvointi ja tautitartunnoilta suojautuminen.

11
KOLUMNI

rakentaessaan ja investoidessaan sikatalouteen. Mallisikalan 
kuvista tulee osa eläintuottajille tarjottavaa palvelupakettia.

– Meille HKScanissa on selvää, että jos tavoitellaan kestävää 
tulevaisuutta, meidän on löydettävä paras tapa tuottaa hyviä 
eläimiä. Tässä kilpailussa kyse on pikku-
porsaista, mutta on kiinnostavaa kehittää 
tulevaisuuden rakennusratkaisuja myös 
muille eläinlajeille, Ohlsson sanoo.

Hän ja muut työryhmän jäsenet ovat 
käyneet monilla sikatiloilla Euroopassa 
ja Ruotsissa etsimässä hyviä ratkaisuja 
ja inspiraatiota. Sikalan rakentamisessa 
haasteena on, että eläinpaikan hinta ei 

saisi maksaa enempää kuin noin 4 000 euroa.
– Tiettyjen ratkaisujen osalta joudutaan varmaan 

tyytymään kompromisseihin, mutta niinhän inves-
tointien kanssa aina on. Eläinten hyvinvoinnissa ei 
kompromisseja tehdä, se on niin tärkeä asia ja kil-
pailuetumme täällä Ruotsissa.

KANNATTAVUUS TÄRKEÄÄ
Peter Berg muistuttaa, että ruotsalaisilla siantuot-
tajilla on rajoitteita, joilta eteläisemmillä leveys-

asteilla toimivat kasvattajat välttyvät. Esimerkiksi 
kuljetukset ovat pidempiä kuin Tanskassa ja katto-
tuolien tulee kestää raskaat lumikuormat.

– Meillä on kovat vaatimukset, ja siksi on vaikeaa saada 
eläinpaikan kustannukset alle 4 000 euroon. Sitä paitsi täällä 
pohjoisessa tarvitaan myös hyvät lämpökeskukset. 400 kilo-
watin pannujen rakentaminen ei ole sekään ilmaista.

Investointia suunniteltaessa kannatta-
vuus on tärkeä tekijä. Se on ollut pitkän 
aikaa heikko, ja siksi viljelijät ovat suhtau-
tuneet viileästi uudisrakentamiseen. Ohls-
sonin mukaan myös pankeilla on ollut vai-
keuksia rahoittaa hankkeita.

– Jotta pankit uskaltaisivat rahoittaa, on 
meidän pystyttävä parantamaan kotieläin-
rakentamisen kannattavuutta. On entistä 

tärkeämpää etsiä investointikustannuksia alentavia keinoja, 
hän sanoo.

TAVOITTEENA KASVU
Gässlösan sikalan piirustuksia viimeistellään parhaillaan. 
Sitten hankkeesta tehdään raportti, joka lähetetään kilpailun 
järjestäjälle. Voittaja julistetaan 8. maaliskuuta 2018. Kävipä 
kilpailussa miten tahansa, Bergit aikovat viedä rakennus-
hankkeensa loppuun.

– Totta kai uskomme voittoon. Mutta meille on samanteke-
vää, voitammeko vai emme. Tavoitteemme on aloittaa raken-
nustyöt ensi vuonna ja saada tuotanto käyntiin vuonna 2019, 
toteaa Peter Berg. 

ELÄINTEN 

HYVINVOINNISSA 

EI TEHDÄ 

KOMPROMISSEJA.

VICTORIA OLSSON
kehityspäällikkö, 
HKScan
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PORSAS- JA SIANLIHAN TUOTTAJILLE tarjottavat 
tuottajapalvelut ovat toimineet nykyisessä muodossa vuo-
den verran konsernin eri maissa. Tavoitteena on panos-
taa välitysporsaiden ja teurassikojen laatuun ja hyvinvoin-
tiin ja siten parantaa tuotannon taloudellista tulosta. Siksi 
pääpaino tuottajapalveluissa ovat rehu- ja genetiikkarat-
kaisut, eläinten terveydenhuolto, Optipossu -kehitysoh-
jelmat sekä tuotannonseuranta tilatasolla. 

Suomessa palvelut sopimustuottajille ovat olleet käy-
tössä jo vuosia ja niitä on päivitetty tarpeen mukaan. 
Tämä on ollut erittäin tärkeää, koska porsas- ja lihasi-
katuotantotulokset ovat kehittyneet hyvin. Paras nel-
jännes emakoista vieroittaa lähes 33 porsasta vuodessa 
ja lihasikojen päiväkasvu on vastaavasti yli 1 000 gram-
maa päivässä. 

Tuottajapalvelun uudistuseläinmyynti välittää yli  
10 000 hybridiä vuodessa. Tämä eläinaines perustuu 
Topigs Norsvinin tuottamaan genetiikkaan. Uuden gene-
tiikan tehokas jalkauttaminen 
sikaloihin varmistaa porsastuo-
tannon kilpailukykyä. Tällä het-
kellä HKScanin sopimustuotta-
jien emakkokannasta noin 2/3 on 
TN70-hybridejä. 

Hyvä eläinaines tarvitsee hyvät 
rehut. Yhteistyössä Suomen 
Rehun kanssa on kehitetty Opti-
Pekoni -rehuratkaisut emakko- 
ja porsastuotantoon. Tuotteet on 
suunniteltu nykyiselle emakko-
ainekselle siten, että emakot pys-
tyvät tuottamaan riittävästi mai-
toa porsaille ja säilyttävät oikean 
kuntoluokan tuotannon eri vai-
heissa. Siksi Opti-Pekoni -rehut 
ja ruokintaneuvonta ovat tärkeä 
osa tuottajille tarjottua palvelua. 

Vuonna 2009 lanseerattu Opti-
possu-kehitysohjelma sisältää 
omat ohjelmat porsastuotantoon 

(Optipossu maxi ja mini) sekä lihasiantuotantoon (Opti-
possu netti). Kaikissa näissä ohjelmissa asiantuntijat pa-
neutuvat yhdessä tuottajan kanssa eläinten ruokintaan ja 
terveyteen sekä eläinaineksen hyödyntämiseen. Kehitys-
ohjelmat sisältävät myös koulutuspäiviä ja -matkoja, joista 
ilmoitetaan tarkemmin Sinetissä.

Ruotsissa on käytössä sama Topigs Norsvin -gene-
tiikka kuin Suomessa. Hybridituotannosta sekä myyn-
nistä vastaa Ruotsissa Svenska Köttföretagen. HKScan 
aloitti vuosi sitten Köttföretagenin, Gård & Djurhälsän 
ja Topigs Norsvinin kanssa projektin, jonka tavoitteena 
parantaa hybridien tehokkuutta ja laatua HKScanin sian-
lihan tuotantoketjussa. Projektissa on mukana viisi pilot-
titilaa. Yhdessä tuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa 
kehitetään hyviä toimintatapoja liittyen eläinten tervey-
teen, ruokintaan ja jalostukseen. 

Ruotsissa tuottajapalvelut tarjoavat sopimustuottajil-
leen emakko- ja porsasrehuratkaisuja sekä ruokintaneu-

vontaa. Porkus -tiineys- ja por-
situsrehut ovat suunniteltu siten, 
että ne sopivat korkeatuottoisille 
TN70 -emakoille. Ruokinta-
asian tuntijat opastavat ruokin-
taan ja managementtiin liitty-
vissä asioissa siten, että emakot 
ovat hyvässä kunnossa ja niiltä 
vieroitetut porsaat oppivat syö-
mään rehua riittävästi ennen 
vieroitusta. 

Tuottajapalveluiden sika-
tiimi on palveluksessasi. Otat-
han yhteyttä niin katsotaan mitä 
voimme yhdessä tehdä näiden 
asioiden eteen. Niin ja toivotta-
vasti tapaamme syksyllä Opti-
possu -koulutuspäivillä! 

Ulla Ketola
Tuotantopalvelut, sika
Kategoriapäällikkö 

OTA PARHAAT ASIANTUNTIJAT KUMPPANIKSI
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BROILERI- JA PIHVINAUTATILA 
SIIRTYI AURINKOENERGIAAN
Investointi aurinkoenergiaan säästää lihantuotannon kustannuksia lisäämättä 

työtä. Oma sähköntuotanto on viisasta talouden lisäksi myös ympäristön kannalta.

LANKISEN TILA OY kasvattaa kerrallaan 60 000 broi-
leria. Lisäksi Tarmo Lankinen, Tiina Varho-Lankinen ja 
Olli Lankinen tuottavat naudanlihaa Oripäässä sijaitse-
valla tilallaan.

– Kolmen broilerihallin vuotuinen sähkönkulutus on 
noin 90 000 kWh. Noin 70 prosenttia sähköstä kuluu 
ilmastointiin. Valaistus on toiseksi suurin kuluttaja, 
Tarmo Lankinen kertoo.

Sähkön tarjoajien kilpailuttaminen ei tuo merkittävää 
säästöä, sillä sähkön siirron osuus on jo 60 prosenttia 
kustannuksesta. Aurinkoenergia on kiinnostanut Lanki-
sia jo pitkään, sillä broileritilalla sähkön kokonaiskulu-
tus on suurin kesällä.

Myös aika on tehnyt työtä aurinkoenergian puo-
lesta. Muutaman viime vuoden aikana laitteistojen hin-
nat ovat pudonneet ja tekniikka parantunut. Kun maa-
tiloille energiainvestointiin myönnettävä tuki viime 
vuonna nousi 35 prosentista 40:een, Lankiset näkivät 
hetken olevan oikea.

– Siinä poistui se viimeinen kannattavuuden kynnys. 
Näillä hintasuhteilla investoinnin takaisinmaksuaika on 

alle yhdeksän vuotta, Tarmo Lankinen sanoo. Siirtohin-
tojen noustessa aika voi siitäkin lyhentyä. 

Valmiuksia uuden energiaratkaisun pohdintaan on 
antanut isän ja pojan koulutustausta: molemmilla on säh-
köasentajan pätevyys. Tarmo Lankinen pureutui aihee-
seen niin perusteellisesti, että kun paneelivalmistaja etsi 
maatilan erityiskysymykset hallitsevaa myyntiedustajaa, 
hän tarttui haasteeseen. 

TOIMINNASSA TOISTA KESÄÄ
Viime vuoden kesäkuussa 28,8 kilowatin laitteisto alkoi sie-
pata talteen aurinkoenergiaa pellon reunassa broilerihallin 
edustalla. Ensimmäisenä talvena havaittiin, että melko kau-
kana sijaitsevat korkeat pihakuuset varjostavat paneeliriviä. 

Vajaan vuoden kuluttua asennettiin toinen, 30,4 kilo-
watin paneelirivi metsän reunaan vielä kauemmas siten, 
että edessä on 250 metriä peltoa. Nyt sähkön tuotannossa 
päästään vuositasolla 30–40 prosentin omavaraisuuteen.

Kun yksi 30 kilowatin paneelirivi maksoi 42 000 euroa 
ja avustuksen osuus oli 40 prosenttia, maksettavaa jäi  
25 000 euroa.

TEKSTI JA KUVAT: RAILA AALTONEN
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TILA: 
Lankisen Tila Oy, Oripää

TUOTANTO: 
Kolme broilerihallia, kasvatuserä  
60 000 lintua

Hallit rakennettu vuosina 1976, 1985  
ja 2003

Öljylämmityksestä siirryttiin  
hakelämpöön vuonna 2000

Lisäksi 650 nautapaikkaa kylmäpihatoissa

Vasikoita hankitaan HKScanin välityksestä 
ja suoraan emolehmätiloilta

TYÖNTEKIJÄT: 
Kotieläintöissä perheen lisäksi  
yksi työntekijä

Peltotöissä käytetään urakoitsijoita ja 
naapuritilojen välistä yhteistyötä

VUOSISÄÄSTÖ TUHANSIA EUROJA
• Paneelin hinta 1 400 €/kW

• 30 kW:n paneelirivi 42 000 euroa 

• Avustuksen osuus 40 % 
investointikustannuksesta

• Oma osuus investoinnista  
25 000 €

• 28,5 MW:n vuosituotolla säästöä 
syntyy 2 850 €/v, jos sähkön  
hinta 10 snt/kWh

• Takaisinmaksuaika 8,8 v  
(25 000 € / 2 850 €/v)

Lankisen tilan kolmen broilerihallin 
vuotuinen sähkönkulutus on noin 
90 000 kWh.

Sekä Olli että Tarmo Lankisella 
on sähköasentajan pätevyys.

Laitteiston mitoitus perustuu pääsulakkeen kokoon ja 
arvioituun vuosikulutukseen. Kolmas tekijä on invertteri, 
joka muuttaa tasasähkön vaihtovirraksi.

Molemmat laitteistot on asennettu maahan, jolloin 
kennot voidaan suunnata optimaalisesti valon tulokul-
maan nähden. Katolla käytetään toisenlaista kennoa kuin 
maassa, sillä säteily tulee sinne loivemmassa kulmassa, 
Tarmo Lankinen sanoo.

Tilalla on sähköntuotantosopimus tällä hetkellä Lahti 
Energian kanssa. Verkkoon syötetyn sähkön myynti 
vähennetään tilan sähkölaskusta. 

– Marraskuusta tammikuuhun sähkön tuotto on heik-
koa. Kesällä invertteri ei sammu ollenkaan, sähköä tulee 
ympäri vuorokauden.

KOTIMAINEN VALMISTAJA VAKUUTTI
Laitteiden myyjiä on paljon. Kennot tulevat pääosin Kii-
nasta ja Taiwanista, mutta joukossa on yksi kotimainen-
kin valmistaja. Laatuerot näkyvät esi-
merkiksi siinä, miten laitteiden teho 
ilmoitetaan. Lankiset päättivät luot-
taa kotimaiseen laatuun.

– Kun laite on tehty Suomessa, se 
on suunniteltu kestämään meidän 
olosuhteisissa. Ja jos kysyttävää tulee, 
Salossa olevalle tehtaalle on aina hel-
pompi soittaa kuin Kiinaan, Tiina 
Varho-Lankinen huomauttaa.

Laitteisto on pitkäikäinen: paneelien luvataan tuot-
tavan sähköä vähintään 80 prosentin teholla 25 vuoden 

SÄHKÖNTUOTANNON 

OMAVARAISUUS  

ON VUOSITASOLLA 

30–40 PROSENTTIA.

kuluttuakin. Tarmo Lankinen arvelee käyttöiäksi jopa 40 
vuotta, mutta uskoo kennotekniikan kehittymisen teke-
vän vaihtamisen järkeväksi jo ennen sitä. Invertteri kes-

tää noin 10–15 vuotta. Kun liikkuvia 
osia ei ole, laitteisto on käytännössä 
huoltovapaa. 

Tarmo Lankinen kehottaa ener-
giainvestointia miettiviä tuottajia 
arvioimaan, jatkuuko kotieläintuo-
tanto tilalla vielä kymmenen vuoden 
kuluttua.

– Jos tuotanto aiotaan ajaa alas lähi-
vuosina, investointi ei kannata. Mui-

den on syytä toimia, kun investointeja vielä tuetaan näin 
hyvin.  
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INSPIRE
Luomme 
ruokailoa ja 
inspiraatiota

LEAD
Näytämme  
suunnan  
liha-alan  
edelläkävijänä

CARE
Autamme 
tekemään 
vastuullisempia 
valintoja

Arvot ohjaavat toimintaamme niin ulkoisessa kuin sisäisessä yhteistyössä

Kilpailuetu kumpuaa  
laadusta ja vastuullisuudesta
HKScan kertoi elokuun lopussa uudistuneesta strategiastaan. Strategian keskiössä on kuluttaja, 

jota palvellakseen HKScan haluaa johtaa ruoan arvoketjua aktiivisesti ja uudistumiskykyisesti 
aina tilalta haarukkaan saakka. 

HKSCAN UUDISTI STRATEGIANSA

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJAN 
Jari Latvasen mukaan oma porukka on 
ottanut uudistuneen strategian vastaan 
myönteisesti. 

”Ensipalautteen mukaan strategian 
sisältö on järkeenkäypää, linjaukset erot-
tavat meidät kilpailijoista ja antavat hyviä 
työkaluja oman tekemisen ohjaamiseen. 
Strategialla ei suoraan sanoen tee yhtään 
mitään, jos se ei auta linjaamaan sitä, mitä 
arjessa tehdään ja toisaalta sitä, mikä jäte-
tään tekemättä”, Latvanen toteaa. 

”Nyt strategiaa lähdetään toteuttamaan kaikissa toimintamaissa 
ja tekemistä mitataan yhteisellä mittaristolla. Luovuutta tavoittei-
siin pääsemiksi saa ja tuleekin käyttää, mutta tavoitteisiin ei soo-
loilulla tai osaoptimoinnilla pääse.”
 
PARHAAN TUOTTEEN TARINA ON AITO,  
PUHUTTELEVA JA ERILAISTAVA

Strategia määrittelee muun muassa sen, mihin tuotekategorioihin 
ja mille markkinoille yhtiön kärkitavoitteet jatkossa kohdistuvat. 
Kilpailu kuluttajan huomiosta ja arvostuksesta on kovaa. Päätöksiä 
tehdään joka hetki kaupan hyllyjen äärellä, lounasravintoloissa ja 
ammattikeittiöissä. Vain paras tiimi voittaa. Voittoon tarvitaan par-
haat tuotteet, jotka ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja jotka 
tarjoavat ratkaisun kuluttajan arjen ongelmaan. Latvanen uskoo, 
että parhaiden tuotteiden takana on oivallus kuluttajan arjesta, ja 
niillä on myös autenttinen, kuluttajaa puhutteleva tarina.  

TEKSTI: MARJA-LEENA DAHLSKOG KUVAT: HKSCAN

VASTUULLISUUS JA KORKEA LAATU  
LUOVAT KASVUMAHDOLLISUUKSIA

HKScanin tutkimusten mukaan useat kuluttajien mieltymykset 
tukevat vastuullisesti tuotetun ja korkealaatuisen ruoan kysynnän 
kasvua. Kuluttajat haluavat tietää entistä tarkemmin sen, mistä 
ruoka tulee, miten se on tuotettu ja miten tämä kaikki vastaa hänen 
arvojaan.

”Luotamme siihen, että lupauksemme laadusta ja vastuullisuu-
desta tilalta haarukkaan on ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. 
Kehittämällä innovatiivisia tuotteita ja konsepteja tältä pohjalta 
vahvistamme sekä brändejämme että edistämme koko lihakatego-
rian kasvua”, Latvanen kertoo. 

Samalla HKScanin asema kestävää kehitystä edistävänä toimijana 
vahvistuu entisestään ja erottaa yhtiön kilpailijoista. 

”Kukaan kilpailijoistamme ei pysty lupaamaan samaa Tilalta 
haarukkaan -tapaa toimia. Meillä on Suomessa, Ruotsissa ja 
 Tanskassa omat sopimustuottajamme ja Virossa olemme itse 
tuottajia.” 

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET
Latvanen kertoo HKScanin tavoittelevan johtavaa markkina- 
asemaa ja läsnäoloa keskeisissä myyntikanavissa pohjoismaisilla 
kotimarkkinoilla sekä kansainvälistä kasvua erityisesti Aasiassa. 
Yhtiö linjaa myös, että sen ydinliiketoimintaa ovat liha ja ateriat. 

”Merkittävänä toimijana on luonnollista, että olemme läsnä kai-
kissa hintaryhmissä, mutta tavoittelemme myös nykyistä vahvem-
paa asemaa ylemmissä ja premium-hintaryhmissä. Meillä on sii-
hen täydet mahdollisuudet.” 

Jari Latvanen
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1 2 3 4 5

Strategiset painopistealueet (must-win battles)

Tiivis yhteis-
työ tuottajien 

kanssa

Tuottavuuden 
ja kustannus-
kilpailukyvyn 
parantaminen

Fokus  
lihassa

Johtajuus  
siipikarjassa

Aterialiike-
toiminnan  

kasvattaminen

HKScan tekee tiivistä yhteistyötä 
sopimustuottajiensa kanssa,  
kuvassa Taru Antikainen Aurasta. 
Yhtiön fokus on edelleen lihassa,  
ja siipikarjassa tavoitteena on  
markkinajohtajan asema.
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HKScan saa Rauman yksikössä käyttöönsä markkinoiden 
uusimman teknologian, mikä luo mahdollisuuksia  
kehittää entistä innovatiivisempia Kariniemen®-
uutuustuotteita HKScanin koti- ja vientimarkkinoille.

Latvanen luettelee strategiset painopisteet, joihin yhtiössä nyt 
keskitytään:
• Fokus lihassa. HKScan linjaa olevansa jatkossakin lihatalo. 

Yhtiö vastaa kuluttajien kysyntään innovoimalla ja investoi-
malla uusiin konsepteihin ja tuotteisiin. Laatu ja vastuullisuus 
toimivat erottavina kilpailutekijöinä.

• Johtajuus siipikarjassa. HKScan tavoittelee johtavaa markkina-
asemaa kasvavassa kategoriassa muun muassa Rauman uuden 
yksikön avulla.

• Aterialiiketoiminnan kasvattaminen. Yhtiö aikoo investoida 
kasvaviin ja korkean jalostusarvon potentiaalia omaaviin tuote-
ryhmiin. Aterioissa voidaan jatkossa nähdä myös tuotteita, jotka 
eivät ole lihapohjaisia. 

• Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa. HKScanissa nähdään, että 
innovaatioiden kehittämisen ja tuotteiden erilaistamisen voi 
aloittaa jo tiloilla. Entistä tiiviimpi kumppanuus sopimustuot-
tajien kanssa mahdollistaa alkutuotannon kehittämisen, joka 
tuo kilpailuetua, parantaa kannattavuutta ja turvaa ketjun 
elinvoimaisuutta.

• Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.  
HKScanin tavoitteena on parantaa sen tuotantolaitosten tehok-
kuutta ja käyttöasteita. Työ on käynnistetty ja ensimmäisiä tuloksia  
on odotettavissa jo syksyn aikana.   

UUSI TOIMINTAMALLI JA ARVOT  
TUKEVAT STRATEGIAN TOTEUTTAMISTA

Yhtiön uusi toimintamalli on yksi tärkeä strategian toteuttamisen 
mahdollistajista. 

”Toimintamallimme on rakennettu tukemaan strategian toteut-
tamista. Ei ole sattumaa, että uudistumiskyky sekä yhtenä pohjois-
maisena tiiminä toimiminen ovat toimintamallin sisäänrakennet-
tuja perusajatuksia.” 

Myös yhtiön arvot – Inspire, Lead, Care – ohjaavat päivittäistä 
työtä. Arvot eivät ole Latvasen mukaan sanahelinää, vaan hän edel-
lyttää niin itseltään kuin tiimiltään itsetutkiskelua. Hänestä on ter-
veellistä pohtia tasaisin väliajoin, miten hyvin toteutamme arvoja 
arjessamme. Latvanen antaa tästä muutaman esimerkin: Inspi-
roinko arjessani työkavereitani tai onko kehittämäni tuote, pak-
kaus, resepti, teksti tai mainos inspiroiva? Johdanko tiimiäni tai 
omaa tekemistäni selkeästi ja jämäkästi? Auttavatko tekemisemme 
HKScania saavuttamaan markkina- ja ajatusjohtajuuden? Entä väli-
tänkö työkaveristani, alaisestani, kuluttajasta tai tuottajasta? Välit-
täminen on lupausten pitämistä. Se on vastuuta laadusta, ympäris-
töstä ja myös taloudesta. 

SUUNTA ON SELVÄ
HKScanin strategia on kokonaisuus, jonka osat linkittyvät toi-
nen toisiinsa luontevasti. Ketjun osat ovat toistensa mahdollis-
tajia. Jokaiseen vaiheeseen liittyy omat haasteensa, mutta myös 
mahdollisuutensa. 

”Kun suunta on päätetty ja kurssi selvä, on vaikeissakin olosuh-
teissa helpompaa navigoida ja päästä määränpäähän. Uudistettu 
strategia on vahvistanut HKScanin suunnan ja etenemme nyt hyvää 
vauhtia kohti tavoitteitamme.”  

Suunta on päätetty  
ja etenemme  

hyvää vauhtia kohti 
tavoitteitamme.
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Rauman laitos antaa 
viennille siivet 

INVESTOINTI ON HKSCANIN historian suurim-
pia. Sen ajoitus osuu erittäin kiinnostavaan 
vaiheeseen, sillä lihankulutuksen hienoinen 
kasvu Suomessa ja vakaa taso Ruotsissa ovat 
nimenomaan siipikarjanlihan hyvän kysynnän 
ansiota. Uusi laitos tuo mahdollisuudet muun 
muassa täysin uudenlaisiin innovaatioihin, 
joilla HKScan pystyy erottautumaan markki-
noilla ja hyödyntämään kasvutrendin par-
haalla mahdollisella tavalla.

Tehdasprojekti alkoi  sijoituspaikan etsimi-
sellä. Rauman puolesta puhui monikin seikka: 
se sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja 
keskellä siipikarjan tuotantoaluetta, siellä saa-
tiin jätevesi- ja energia-asiat ratkaistua hyvin, ja 
myös työvoiman saanti on turvattu. 

HKScan työllistää Raumalla n. 450 ammatti-
laista, joista n. 300 työskentelee tuotannossa. 

HKScan on määritellyt strategiassaan viisi 
keskeisen tärkeää aluetta, joista jokaiseen 
Rauman siipikarjatehdas pystyy vastaamaan. 
Uusi teknologia mahdollistaa kaupalliset 
innovaatiot, tuotteiden erilaistamisen ja  
sitä kautta etenemisen korkean lisäarvon  
tuotteissa. Investointi täyttää tiukat vastuulli-
suuden kriteerit samalla kun tuotantotehok-
kuus ja käyttöaste paranevat. Korkealaatui-

sesta  raaka-aineesta valmistetaan kuluttajien 
toiveiden mukaisia, arkea helpottavia ja 
elämyksellisiä tuotteita.

Tavoitteena ei ole sen enempää eikä vä-
hempää kuin markkinajohtajuus siipikarjassa, 
toimitusjohtaja Jari Latvanen kiteyttää.

– Korkea laatu ja vastuullisuus kulkevat  
täällä käsi kädessä. Tehokkaampien toimin-
tojen myötä saavutamme paremmat käyttö-
asteet ja hyödynnämme parhaat käytännöt. 
Kiinteät yksikkökustannukset alenevat, mikä 
antaa mahdollisuuksia parempaan hinnoitte-
luun.

HKScanin tähtäimessä on myös merkittävä 
kansain välinen kasvu. Rauman tuliterä laitos 
antaa hyvät työkalut siihen. Broileri pystytään 
hyödyntämään nyt aiempaa tarkemmin, ja 
monille kotimaassa vähäarvoisille sivutuotteille 
voidaan löytää paremman katteen tarjoavat 
markkinat esimerkiksi Aasiasta.

Nykyisille noin sadalle broilerin sopimus-
tuottajalle syntyy mahdollisuuksia kasvattaa 
tuotantoaan, sillä uuden tehtaan kapasiteetti 
on jopa neljänneksen enemmän kuin Eurassa 
pystyttiin tekemään. Uusi teknologia myös 
parantaa lintujen hyvinvointia vastaanotossa ja 
tainnutuksessa.  

TEKSTI: RAILA AALTONEN KUVAT: HKSCAN JA JUHA SINISALO

HKScanin siipikarjayksikkö vihittiin käyttöön 18. elokuuta. Laitoksen vihkivät toimitusjohtaja  
Jari Latvanen (toinen vasemmalta alkaen), Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski, HKScanin  
hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Raumalla vihittiin elokuussa käyttöön HKScanin uusi broileriyksikkö. Euroopan 
uudenaikaisimman tuotantolaitoksen on määrä siivittää yritys siipikarjatuotteiden 
markkinajohtajaksi Itämeren alueella ja merkittäväksi viejäksi erityisesti Aasiassa.
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/ MARKKINAT /
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Ruokailoa kaksissa kansissa
HKScan vie ruokailoa eteenpäin kirjojen muodossa: Kaksi vasta julkaistua kirjaa,  
Kana – kaikki kananpojasta ja Where Does the Best Pork in the World Come from 
juhlistavat suomalaisen lihantuotannon puhtautta ja perhetilojen ammattitaitoa 

maailmanmatkojen inspiroimalla reseptiikalla ja arkiruoanlaittoon  
houkuttelevilla tarinoilla. Tuottajien ääni kuuluu kirjoissa vahvana.

TEKSTI: SALLA MATILAINEN KUVAT: HKSCAN JA HANNA KINNUNEN

ULKOMAISILLE VIERAILLE ei voi aina antaa lahjaksi 
samanlaista Iittalan maljakkoa, ajatteli HKScanin kansain-
välisen liiketoiminnan johtaja Jukka Nikkinen – ja näin lähti 
itämään idea HKScanin tuottamista ruokakirjoista. HKScan 
on tuottanut kirjoja ennenkin, ja nyt yhtiö on ollut mukana 
tekemässä sekä porsaanlihaan että kananlihaan keskittyviä 
ruokakirjoja, jotka ovat ilmesty-
neet kesän aikana.

Tarve kirjoille nousi myös 
yhtiön strategiapäivityksestä ja 
sen ”From Farm to Fork” -johto-
lauseesta, tilalta haarukkaan. Tätä 
johtolausetta HKScan elää usein 
todeksi myös ulkomaisten vierai-
densa kanssa, joiden kanssa vierail-
laan suomalaisella sika- tai broile-
ritilalla ja syödään viimeisen päälle 
Vantaan demokeittiöllä. 

– Kirjojen korkeatasoisissa kuvituksissa ja teksteissä 
kiteytyy yhtiömme strategiatarina, joka on aito ja globaa-
listi uniikki. Emme voi kutsua koko maailmaa kylään, mutta 
voimme esitellä tarinamme ihmisille kirjojen kautta. Where 
Does the Best Pork in the World Come from -kirjassa esitellään 
kaksi suomalaista Rypsiporsas®-lihatilaa, ja reseptit ovat huip-
pukeittiömestareiden käsialaa, Nikkinen kertoo.

SUOMALAINEN LIHA IHASTUTTAA MAAILMALLA
Where Does the Best Pork in the World Come from -kirja on 
suunnattu asiakkaiden lisäksi kaikille, jotka tekevät suomalai-
sen ruoanviennin eteen töitä. HKScan tekee yhteistyötä Evi-
ran kanssa EU:n ulkopuolelle myytävän lihan myynti lupien 
aikaansaamisessa, ja suomalainen liha on näyttävästi esillä nyt 
Suomi100-juhlavuonna esimerkiksi Hongkongissa.

– Kirjojen kautta myös asiakkaamme saavat välineen tarinan 
kerrontaan eteenpäin omissa verkostoissaan. Tuotantomme 
perustuu jopa yli 100 vuotta eläimiä meille toimittaneisiin per-
hetiloihin, joiden omat innovaatiot esimerkiksi eläinten hyvin-
vointia lisäävistä virikkeistä tai ilmanvaihdosta leviävät kaut-
tamme muillekin tiloille. Pohjoinen luonto ja puhtaus, samoin 

kuin antibioottien vähäinen käyttö ovat uniikkeja ominaisuuk-
sia, joita muualla maailmassa ei pystytä kopiomaan. Kirja on 
näille asioille oiva lipunkantaja, Nikkinen sanoo.

HKScan on avannut Aasian markkinan vahvasti Rypsi-
porsas®-tuotteilla juuri niiden korkean laadun vuoksi. Kii-
nassa lihojen laatuerot ovat huomattavia, mikä on pohjois-

maiselle kuluttajalle vieras ilmiö. 

KANAKLASSIKOITA  
JA SORMISYÖTÄVIÄ 

– Ideaa kanakirjasta oli hauduteltu 
meillä jo pidemmän aikaa. Nyt 
Rauman yksikön käynnis tyessä ja 
uusien tuulten puhaltaessa Kari-
niemen kananpojalle ajankohta 
tuntui sille oikealta, kertoo HKS-
canin markkinointipäällikkö Vesa 
Saarenmaa.

– Suomesta on puuttunut kirja, jossa kananpoika on 
arvoisessaan asemassa ja jossa on ruoka reseptejä sekä tietoa 
kananpojasta ja sen kasvatuksesta. Halusimme rennon kana-
ruokakirjan, jossa mielenkiintoiset ja maistuvat ruokaoh-
jeet yhdistyvät suomalaiseen, laadukkaaseen kananpoikaan. 
Kanaruoat ovatkin maailmanruokaa parhaimmillaan – niitä 
syödään kaikilla mantereilla Tokiosta Teksasiin.

Kana – kaikki kananpojasta sisältää yli 80 kanareseptiä 
ruoanlaitosta nauttiville. Ne lähtevät kunnioituksesta raaka-
aineeseen, joka on puhdas ja hyvänmakuinen liha. Reseptit 
on jaoteltu kanapalojen mukaan, mikä helpottaa kotikokkia 
käyttämään kirjaa. Lisäksi kirja sisältää omat osionsa kei-
toille, sormisyötäville ja perinteisille kanaklassikoille, kuten 
kukkoa viinissä ja kanaviillokki. Kirja on myös mielenkiin-
toinen makumatka, sillä tekijät kertovat ruokien taustoja ja 
vinkkejä ruokamatkoiltaan ympäri maailmaa.

– Haluamme kirjan myötä osaltamme vastata kasvanee-
seen kiinnostukseen sekä ruoanlaittoon yleisesti että kana-
ruokiin erityisesti, ja toivomme kirjan inspiroivan kananli-
han käyttämiseen entistä monipuolisemmin, Saarenmaa tii-
vistää.  

HKScanin uutuuskirjat kertovat, miten 
suomalainen porsaanliha ja kananpoika 
kasvatetaan ja miten niistä valmistetaan 
herkullista ruokaa.
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RUBBED 
ROAST JA 
SINAPPI-
KAVIAARI 

SINAPPIKAVIAARI:
• 1 DL SINAPINSIEMENIÄ
• ¾ DL VALKOVIINIETIKKAA
• ½ DL VETTÄ
• ½ DL SOKERIA
• 1 TL SUOLAA 

(4–6 ANNOSTA / 90 MIN)

Kuumenna uuni 
150-asteiseksi. Aseta 
Rubbed Roast uunipellille 
etiketti ylöspäin ja poista 
etiketti. Älä avaa pakkausta. 
Kypsennä lihaa 1 tunti per 
kilo. Valmista sinappikaviaari 
ruuan kypsyessä. Anna lihan 
vetäytyä 15 minuuttia ja 
poista sitten pakkauksesta. 
Viipaloi liha lihassyiden 
kulkusuunnan vastaisesti 
ohuiksi viipaleiksi. Asettele 
viipaleet vadille ja viimeistele 
sinappikaviaarilla. Voit 
tarjota lisäkostukkeeksi myös 
lihasta kypsentämisen aikana 
irronnutta herkullista lientä 

Mittaa kaikki ainekset kattilaan 
ja keitä hiljalleen, kunnes 
neste on lähes kokonaan 
haihtunut. Jäähdytä.

Hae syksyn herkullisimmat 
reseptit osoitteista  
www.HK.fi/reseptit ja  
www.kariniemen.fi/reseptit/
kaikki-reseptit/

http://www.hk.fi/reseptit
http://www.kariniemen.fi/reseptit/
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/ MAKUPALOJA /

HK®:N JA KARINIEMEN® syksyn uutuustuotteissa on innova-
tiivista pakkausteknologiaa, joka vähentää tiskiä ja vaivaa. 
HK  Boston Cut ja Rubbed Roast viljaporsaan paistit laitetaan 
suoraan uuniin myyntipakkauksessa, josta muotoutuu vuoka  ja 
paistopussi. Kariniemen Kanapekonipaketti laitetaan sellaise-
naan mikroon, jossa pekoni paistuu rapeaksi.

– Uudet pakkaukset ovat vastauksemme kuluttajien toiveisiin 
helpommasta ja siistimmästä ruuanlaitosta, kertoo HKScan 
Finlandin lihavalmisteiden kategoriapäällikkö Ida Kohtamäki.

Kariniemen Kanapekonin valmistuksessa ei synny sotkua. 
Markkinoiden vähärasvaisin kanapekoni laitetaan avaamat-

tomana pakkauksessaan mikroon ja kypsennetään täydellä 
teholla (max. 750W) 4–6 minuuttia. Parin minuutin kypsennyk-
sen jälkeen pakkaus aukeaa hieman yhdestä reunasta, jolloin 
vesihöyryä pääsee ulos.

Noin kilon painoiset Boston Cut ja Rubbed Roast kypsyvät 
puolestaan parisen tuntia.

– Paistoajan voi reilusti ylittää etenkin niskalla, jolloin siitä  
tulee pulled porkia. Sisäpaistikaan ei pienestä ylikypsennyk-
sestä pahastu. Lihat pysyvät pakkauksen ansioista mehevinä,  
lupaa HKScan Finlandin lihan kategoriapäällikkö Jonne  
Hyvönen.

Kesän vaihduttua syksyyn kauppoihin on saapunut maukkaita uutuuksia.

HK Boston Cut n. 1,1 kg ja HK Rubbed Roast n. 1 kg
Boston Cut on amerikkalaisittain pintaan hierotuilla mausteilla maustettu vilja-
porsaan kasslerpaisti. Maku on herkullinen yhdistelmä pehmeää pippuria, savuista 
paprikaa ja valkosipulia. Rubbed Roast on viljaporsaan sisäpaisti, jonka pohjois-
afrikkalaisessa makumaailmassa yhdistyy inkivääri, korianteri, kardemumma ja 
paprika. Lihat voidaan laittaa uuniin kypsymään omissa pakkauksissaan. Ennen 
 uuniin laittoa pakkauksesta repäistään etiketti irti. Uunivalmis vakuumipakkaus 
toimii paistopussina. Pakkaus aukeaa yläreunastaan valmistuksen aikana ja  
aukeamisen jälkeen lihan pinta saa uunissa paistopinnan.
  

HK Sportti 5%  
jauheliha 300 g
HK Sportti jauhelihassa on reilusti 
proteiinia, mutta vain 5 % rasvaa!  
Se on nopea ja ravitseva ratkaisu  
arkena ja liikunnan harrastajan  
toive tuote. Vähärasvaista porsaan-
paistia ja naudanlihaa sisältävässä 
pakkauksessa on 63 g proteiinia.

Kariniemen  
Kanapekoni 100 g
Suomalaisesta kananpojasta valmistetun 
Kanapekonin ”paistaminen” on helppoa, 
sillä pekoni valmistuu kätevästi rapeaksi 
mikrossa omassa pakkauksessaan ilman 
käryä ja roiskeita. Pekonissa on rasvaa 
vain 6 %.

Uutuuspakkaukset  
helppoon ruuanlaittoon

Kaikkien aikojen ruokasyksy

Kariniemen Kananpojan 
Butter chicken 700 g
Butter chicken on uuninkestävässä 
vuoassa valmis uuniin sellaisenaan. 
Vuokaan voi lisätä kypsennyksen 
loppuvaiheessa turkkilaista jogurttia 
ja sulatettua voita. Kanaherkku intia-
laiseen tapaan on valmis!



MUKANA MENOSSA

12.–14.10.         KONEAGRIA-NÄYTTELY, TAMPERE 

LSO OSUUSKUNTA

OMAT TAPAHTUMAT

23.–28.10.         NAUTATUOTTAJIEN OPINTOMATKA WALESIIN 26.10. TUNTEMATON SOTILAS, ENNAKKONÄYTÖS TAMPERE

23.10. TUNTEMATON SOTILAS, ENNAKKONÄYTÖS TURKU 14.11. KARINIEMEN TUOTTAJAKOULUTUS

24.10. TUNTEMATON SOTILAS, ENNAKKONÄYTÖS JYVÄSKYLÄ 16.–18.11.  AGRI TECHNICA -MESSUMATKA HKSCANIN TUOTTAJILLE

25.10. TUNTEMATON SOTILAS, ENNAKKONÄYTÖS KUOPIO 30.11.–2.12. HKSCANIN TUOTTAJARISTEILY 
HELSINKI–TUKHOLMA–HELSINKI

Sianlihantuottaja, KTM  
Terhi Tuomi (Jokioinen) 
aloitti hallitustyöskentelyn. 
Hänet valittiin 29.6. 
hallintoneuvoston 
kokouksessa LSO 
Osuuskunnan hallituksen 
jäseneksi Lasse Eerolalta 
vapautuneelle paikalle tämän 
jäljelle olevalle toimikaudelle, 
vuoden 2019 loppuun saakka.

Terhillä on maatalousyrittäjyyden lisäksi arvokasta 
kokemusta ja näkemystä talousasioista. Hän on 
toiminut vuodesta 2004 lähtien päätoimisesti  
Boreal Kasvinjalostus Oy:n talousjohtajana.

TERHI TUOMI ALOITTI  
HALLITUSTYÖSKENTELYN

HALLINNON KOKOUKSET

4.10. Puheenjohtajat, Turku/Vantaa

11.10. Hallitus, Turku 

11.10.  Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta,  
 Turku/puhelin

8.11. Puheenjohtajat, Helsinki

23.–24.11.  Hallinnon seminaari, Rauma

23.11.   Hallintoneuvosto, Rauma

23.11.   Hallintoneuvoston ja edustajiston  
 nimitysvaliokunnat, Rauma

24.11.   Edustajisto, Rauma

5.12.   Puheenjohtajat, Turku/Vantaa

20.12.    Hallitus, Turku

21.12. Hallintoneuvosto, Turku

Siipiseminaari
koko siipikarjaväelle

su
om

ib
ro

il
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i.F
I
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et

 

keskiviikkona 

25.10.
ohjelmassa: lounas, luentoja, näytteilleasettajia, illallinen

klo
12-01

hotelli Scandic 
Rosendahl, tampere    

klo
9-15.30

torstaina 

26.10.työnantajakoulutus
SiipikarjaYRITTÄJÄN

ilmoittautumiset 6.10.mennessä: 
siipikarjaliitto, p. 03 4384737 tai 
siipikarjaliitto@siipi.net

Yöpymisvaraukset:  Varaustunnus SUO251017_001 

osallistumismaksut: seminaari 50 €/hlö 
jäsen, 100 €/hlö muut, seminaari/illallinen 
65 €/hlö  jäsen, 120 €/hlö muut. 
koulutus 20 €/hlö jäsen, 50 €/hlö. 
Ruokailut ja kahvit sis. hintoihin. Koulutus järjestetään yhteistyössä
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/ AJANKOHTAISTA JA KALENTERI /

HKScanin suomalaiset ja ruotsalaiset lihantuottajat nousevat marraskuus-
sa saman laivan kannelle. Lähdetään laineille verkostoitumaan ja kasvat-
tamaan pohjoismaista lihaosaamista pikkujouluhengessä. Luvassa on 
rakentavia keskusteluja, puheenvuoroja alan parhailta asiantuntijoilta ja 
luonnollisesti huippuruokaa Pohjanlahden molemmilta puolilta.

HKScanin tuottajaristeily 30.11. – 2.12.2017

2017

TUOTTAJARISTEILY
KRYSSNING

hkscanagri.fi/tuottajaristeily

Kiikarissa risteily? 
Varaa ja varmista paikkasi.

Paikkoja on rajoitetusti – lue lisää ja tee varaus!

http://suomibroileri.fi/
http://siipi.net/
mailto:siipikarjaliitto@siipi.net


HKScanin suomalaiset ja ruotsalaiset lihantuottajat nousevat marraskuus-
sa saman laivan kannelle. Lähdetään laineille verkostoitumaan ja kasvat-
tamaan pohjoismaista lihaosaamista pikkujouluhengessä. Luvassa on 
rakentavia keskusteluja, puheenvuoroja alan parhailta asiantuntijoilta ja 
luonnollisesti huippuruokaa Pohjanlahden molemmilta puolilta.

HKScanin tuottajaristeily 30.11. – 2.12.2017

2017

TUOTTAJARISTEILY
KRYSSNING

hkscanagri.fi/tuottajaristeily

Kiikarissa risteily? 
Varaa ja varmista paikkasi.

Paikkoja on rajoitetusti – lue lisää ja tee varaus!

http://hkscanagri.fi/tuottajaristeily


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
Partala Jari  kenttäpäällikkö  040 573 3442
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
Lindholm Juha aluevastaava 040 038 3271
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  vuorotteluvapaalla
Jussila Kati sijaistaa Pekka Peippoa 050 414 1928

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