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Tarkkailu ja
olosuhteiden säätö
tuovat tulosta

Broilerien hyvinvointihanke
porautuu kasvattamojen
olosuhteiden hallintaan halli
hallilta. Toimiva ilmastointi
on ratkaisevaa kasvatuksessa
onnistumiselle.

Senni Valiola
Satafood Kehittämisyhdistys ry

S

äkyläläinen Mikko Torkkeli näkee
keskitetysti lähes reaaliajassa tietokone- ja kännykkäsovelluksen
avulla kaiken mitä broilerihallissa
tapahtuu. Myös grafiikoita hän seura tarkoin.
”Perusasioiden on oltava kunnossa. Tärkeimpiä ovat lämpö ja kosteus sekä rehun
ja veden kulutus. Eläintä tarkkaillaan hallissa ja olosuhteita säädetään ulkopuolelta.
Hallin lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta ja
kosteutta seurataan laitteilla, mutta omilla
aisteilla ja niin sanotulla käsimittarilla katsotaan, että mittarit pitävät paikkaansa”,
Torkkeli selvittää.
Ensimmäiset broilerit saapuivat Torkkelin tilalle vuonna 1985 ja Mikon isännöi-

mäksi tila siirtyi 2004. Tilalla viljellään vehnää, kauraa, pakasteherneitä Apetitille ja
camelinaa.
Vuonna 2007 rakennetussa uudemmassa
broilerihallissa on kaksi osastoa ja vanhemmassa yksi. Lintuja tilalla on kaikkiaan noin
75 000. Uudemmassa hallissa on Skovin
alipaineilmastointi, jossa tuloilma otetaan
katon kautta.
”Miinuksena, että näitä laitteita ei ehkä
ole tarkoitettu ihan Suomen suuriin lämpötilavaihteluihin. Hallini sijaitsevat tuulisella paikalla, mikä tuo omat haasteensa.
Äkillisten ulkolämpötilojen vaihteluiden
kanssa on oltava tarkkana koko ajan. Lämmityksen riittävyys ja oikea ilmankierto

Mikko Torkkeli saa hankkeen asiantuntija Marjut
Lehtiseltä neuvoja oman
kasvattamon olosuhteiden parantamiseen.

Jo hiljenee vuoden askareet ja aherrus
syksyn työn, ota sydämees hetket
talviset ja rauha jouluyön
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen
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HOITOKIERROKSELLA KAIKKI AISTIT KÄYTTÖÖN

Tilakäynnillä paneudutaan erityisesti
ilman liikkumiseen hallissa.

ovat tärkeitä asioita broilerikasvatuksessa”,
Torkkeli toteaa.
Ilman käyttäytymistä on ymmärrettävä,
sillä toimiva ilmastointi on tärkeä asia kasvun ja tuottavuuden kannalta. Se auttaa pääsemään asetettuihin tavoitteisiin.
”Tässä työssä monipuolisuus on ehdottomasti parasta. Aina on uutta opittavaa, eikä
koskaan ole valmis. Linnut muuttuvat koko
ajan. Oman ajankäytön suunnittelussa on
joskus haasteita, mutta jatkuva muutos on
elämän suola”, Torkkeli hymyilee.

Hanke opettaa uutta
Mikko Torkkelin tila on mukana hankkeessa
Broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon. Satafood Kehittämisyhdistyksen ja HKScanin toteuttamassa
hankkeessa on tehty runsaasti tilakäyntejä.
Hanke keskittyy pääosin tilakohtaiseen
ja kasvattamokohtaiseen neuvontaan. Kasvattamoja on eri kokoisia, ikäisiä ja tekniikaltaan erilaisia. Siksi yleispäteviä neuvoja
varsinkaan ilmastoinnista ei voida antaa,
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BROILERIEN HYVINVOINTIA KEHITTÄMÄLLÄ kilpailukykyä alkutuotantoon -hankkeen järjestämään olosuhdepäivään Huittisissa osallistui noin 30 broileritilaa.
Aiheina oli kasvatushallien olosuhteet ja niiden hallinta sekä ulkolämpötilan vaikutus lastausolosuhteisiin.
Aviagenin Kevin Stebbings kävi läpi hallin olosuhteiden perusasioita ja ilmanlaatuun liittyvien tekijöiden mittaamista. Hänen mukaansa hoitajan tulee käyttää kaikkia aistejaan päivittäisillä hoitokierroksilla.
”Lintujen käyttäytymisestä näkee, onko niillä kaikki hyvin vai pitääkö olosuhteisiin tehdä muutoksia. Savutykki auttaa löytämään oikean alipaineen hallissa
kasvatusaikana. Mahdolliset ylimääräiset tuloaukot voidaan havaita valovuotojen avulla kävelemällä erätauolla pimeässä hallissa päiväsaikaan.”
HKScan Finland Oy:n asiantuntija Elina Santavuori kertoi, miten pitäisi varautua helteeseen ja miten toimia hellepäivinä kasvatuksen loppuaikana sekä lastauksessa.
”Alle kymmenen vuotta sitten tehdyt kasvatushallien ilmastoinnin mitoitukset ja korjaavat toimenpiteet näkyivät selkeästi linnuissa. Tänä päivänä tuottajat tiedostavat hyvin itsekin, jos ilmastointikapasiteettia kasvattamossa pitää
lisätä”, hän sanoi.
Toinen osio Santavuoren esityksessä käsitteli talviajan lastausta ja olosuhteita.
”Noin kahdenkymmenen talvitilakäynnin aikana huomasin selkeästi, miten
tärkeää on saada hallin lämpötila pysymään alle 20 asteen. Lastauksen aikana
lämpötila hallin etuosassa lähtee helposti nousemaan, elleivät ilmastointisäädöt ole kohdillaan.”
Hän neuvoi, että lämmityksen ja valoverhojen käyttö parantaa ilman liikkuvuutta kasvattamossa talvilastauksen aikana.
”Läsnäolo hallissa silloin tällöin lastauksen aikana on erittäin suositeltavaa,
sillä näin tuottaja varmistaa hyvät olosuhteet”, Santavuori painotti.

vaan parhaat toimintatavat etsitään erikseen jokaisessa kasvattamossa.
Asiantuntijalla on apunaan lämpökamera
lämpövuotojen ja lämmityksen tarkasteluun,
kannettava hiilidioksidi-, kosteus- ja lämpötilamittari olosuhteiden tarkasteluun ja savutykki, jolla nähdään miten ilma kiertää hallissa. Savutykin ja lämpökameran avulla on
päästy kiinni hallien ongelmakohtiin konkreettisesti havainnollistamalla.
”Mielenkiintoisinta on ollut laitteet. Kiva
päästä näkemään ilman liike, niin ei tarvitse
arvuutella. Hankkeiden kautta tulee aina
myös uutta opittavaa, joka herättää seuraamaan erilaisia asioita ja luomaan uutta näkökulmaa”, Torkkeli kiittää.
Olosuhdemittari löytyy lähes jokaiselta
tilalta, mutta hankkeen mittarin avulla saadaan varmistettua, että oma näyttää oikein.
”Untuvikkojen laadun lisäksi kasvattamon
olosuhteet ovat merkittävässä roolissa arvioitaessa kasvatustuloksia. Heikko ilmanlaatu
aiheuttaa linnuille stressiä ja altistaa sairauksille. Toisaalta liiallinen ilmastointikaan ei

ole hyväksi”, Satafood Kehittämisyhdistyksen asiantuntija Marjut Lehtinen kertoo.

Laatukäsikirja päivittyy
Tilakäynnin jälkeen tuottaja saa raportin, johon on kirjattu kasvattamokohtaiset
havainnot ja parannusehdotukset.
Osalla tilakäynneistä päivitetään Kariniemen laatukäsikirjaa. Laatukäsikirjan
avulla varmistetaan, että tilojen käytännöt
ovat yhteneväisiä, ne toimivat ohjeistuksen mukaisesti ja ovat varautuneet erilaisiin
poikkeus- ja katastrofitilanteisiin.
Yhtenä osa-alueena hyvinvointihankkeessa ovat tuotantotulosanalyysit. Analyysissä on vertailtu hallien teknisiä tietoja
aiemmin saatuihin tuotantotuloksiin. Toinen analyysi tehdään hankkeen loppuvaiheessa. Tuotantotuloksia vertailemalla saadaam tietoa hankkeen vaikuttavuudesta.
Tuottajille on järjestetty myös erilaisia
koulutuspäiviä ja tapahtumia liittyen muun
muassa ilmastointiin, olosuhteisiin ja muihin
broilerin hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Broilerin juhlavuodesta tuli
ilmastovuosi

K

oko kuluvaa vuotta on leimannut ilmastokeskustelu, hiilinieluineen ja -päästöineen. Keskustelu on saanut lisävauhtia mitä
lähemmäksi loppuvuotta on tultu. Lähes
kaikki ovat samalla kannalla toimenpiteiden tarpeellisuudesta.
Yksimielisyyteen tärkeimmistä, todella ilmastoa parantavista toimenpiteistä ei ole kuitenkaan päästy ainakaan
mediassa. Ruoan tuotanto, erityisesti maidon- ja lihantuotanto, on ollut erityisessä tikunnokassa ja saanut osuuteensa nähden ehkä suhteettomastikin palstatilaa.
Muitakin tavallisen ihmisen päätöksentekoon kuuluvia kuluttamistapoja on nostettu esille, viimeisimpänä
nopeasti vaihtuva muoti ja sen lieveilmiöt.
Pelkästään muodin verkkokauppa Zalando postitti viime
vuonna 116 miljoonaa tilausta. Palautusprosentti on Zalandon mukaan suurin piirtein samaa luokkaa eri maissa,
noin 50 prosenttia. Siis noin 58 miljoonaa tilausta matkasi myös takaisin yrityksen varastoihin.
Vuosittain maailmassa tuotetaan arviolta 150 miljardia vaatetta. Vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija
Anniina Nurmi kertoo Taloussanomissa, että eräiden arvioiden mukaan jopa kolmasosaa ei ikinä myydä ja näistä
merkittävä osa päätyy poltettavaksi. Mitä olisi tehtävä?
Ruoan puolella hävikkiruoan määrä ja siitä herätetty keskustelu on jo merkittävästi vaikuttanut kuluttajakäyttäytymiseen. Esimerkiksi Viking Linen hävikkipilotissa matkustajille informoitiin päivittäin ruokahävikin määrästä.
Pilottiprojektissa ruokahävikki pieneni neljässä kuukaudessa 40 prosentilla, mikä on lähes 70 000 ruoka-annosta.
Pelkästään viestinnän avulla, ilman muiden prosessien
muuttamista, onnistuttiin tekemään melkoinen ilmastoteko. Voisi toimia myös muotialalla.

matta, koska moni lihan ystävä tuskin pystyy suoraan siirtymään punaisesta lihasta kasvisproteiiniin.
Toisessa ilmastoon liittyvässä artikkelissaan Fogelholm
muistuttaa, ettei minkään ruoan tuottaminen ole vailla hiilijalanjälkeä. Naudanlihan tuotanto kasvattaa hiilijalanjälkeä eniten tuotekiloa kohti,
mutta lihan energiapitoisuuPelkästään
den korvaavan kasvismäärän
tuottamisella on isompi hiiliviestinnän
jalanjälki.

ollaan siis monimutkaisten asioiden äärellä.
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Päättyvä vuosi 2019 muistettaneen vuotena, jolloin lähes
kaikki yritykset pyrkivät
viestinnässään vakuuttamaan
ilmastomyönteisyyttään. Edelläkävijöillä on jo konkreettisia,
mitattavia kehitysaskeleita.
Suurella osalla yrityksiä voidaan puhua viherpesusta
vielä ilman konkretiaa.
Joka tapauksessa broilerala haluaa olla edelläkävijäryhmässä, luomassa entistä parempaa ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta myös 60-vuotisjuhlavuoden jälkeen.
Hyvää joulua ja uutta vuotta 2020!
Mika Puotunen
Puheenjohtaja

muitakin kuluttajakäyttäytymisen ohja-

uskeinoja ruoan ilmastovaikutuksen vähentämiseksi
on heitetty ilmoille. Professori Mikael Fogelholm ja
dosentti Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta ehdottavat, että ruokaympäristön toimijoiden on yhdessä kehitettävä ohjauskeinoja, joilla ihmisten ruokavaliot saadaan
terveellisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi.
Ravitsemustieteilijät ehdottivat mielipidekirjoituksessaan ravitsemuksellisesti haitallisille tuotteille tarpeeksi
tuntuvia haittaveroja. Heidän ehdotuksessaan punaista
lihaa voitaisiin verottaa ja jättää siipikarjan liha verottasuomen siipikarja 4/2019 35

