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Taustaa

• Sianlihan tuotannossa kansainvälinen kehitys on ollut jo useamman vuoden 
kohti puhtaampaa, turvallisempaa ja kestävämpää tuotantotapaa

• Ruokaturvallisuus, saastuminen, kuivuus, veden riittävyys, antibiootit  

• Suomessa emme tyypillisesti näe asioita, jotka meillä on hyvin, varsinkin 
jos asiat ovat meille itsestään selvyyksiä 

• Olemme olleet huonoja tuomaan esiin omia vahvuuksia, joita varsinkin 
suomalaisessa lihantuotannossa on

• Atrialaisen sianlihan tuotannon puolella olemme kuitenkin nyt ottaneet 
isoja askeleita näiden asioiden esiin tuomiseksi



Todistetusti antibioottivapaa sianliha

• Olemme aloittaneet todistetusti antibioottivapaan sianlihan 
tuotantokonseptin, joka tarkoittaa sitä, että 

• Tuotamme jatkossa kasvavia määriä todistetusti antibioottivapaata 
sianlihaa

• Pystymme merkitsemään tämän myös todistetusti ja jäljitettävästi aina 
kuluttajapakkauksiin saakka
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Miten tämä on mahdollista 1.

Suomalaisen sekä atrialaisen sikatalouden edut kansainvälisesti:

• Hyvä eläinten terveystilanne  

• Hyvät eläinten olosuhteet

• Hyvä eläinten hoito

• Puhdas vesi - puhdas ympäristö

• Puhtaat laadukkaat rehuraaka-aineet 

= vahva kilpailukyky vastuullisesti ja kestävästi tuotetussa 
sianlihassa
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Miten tämä on mahdollista 2.

Atrialaisen sikaketjun edut:

• Tuottajien sekä Atrian välinen tiivis kehitystyö (kumppanuus)
• Oma rehutehdas, jonka merkitys tässä konseptissa on merkittävä

• Pystymme kehittämään aidosti parempia tuotteita, koska tiedämme, 
mitä sikamme syövät

• Jäljitettävyys, joka mahdollistaa lihan jäljittämisen tilalta 
kuluttajapakettiin saakka

• Raportointi, logistiikka, ketjuohjaus
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Perhetilakonsepti

• Antibioottivapauden lisäksi perhetilabrändin alla myytävä sianliha on 
lihasikavaiheessa myös täysin soijatonta, joka tarkoittaa sitä, että 
vähennämme soijan käyttöä noin 80 %:lla.

• Jatkossa perhetilabrändin alla myytävä sika kuluttaakin soijaa 
keskimäärin vain noin 80 grammaa/tuotettu sikakilo (vrt. normaali 
tuotanto 320 grammaa).
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Tuottajien terveiset
• Antibioottivapaan sianlihan tuotantokonseptin takana

ovat tuottajamme

• Haasteellisesta kannattavuustilanteesta sekä
ylimääräisestä työstä huolimatta, tuottajat ovat
laajalla joukolla ilmoittaneet halukkuutensa lähteä
mukaan tuotantokonseptiimme

• He ovat ylpeitä tästä konseptista ja haluavat
tarjota niin kotimaiselle kuin ulkomaiselle
asiakkaalle maailman puhtainta sianlihaa

• Ja ennen kaikkea…

…He ovat valmiita takaamaan tuotteen
laadukkuuden omalla nimellään
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