
Alkuperäiskarjan tuotteistaminen Itävallassa – 

ideoita ja menestystarinoita 
4.‐ 8. huhtikuuta 2019 

Vierailimme Kasvua suomenkarjasta ‐hankkeen matkassa  

keväisessä Itävallassa. Tutustuimme paikallisiin alkuperäisnautarotuihin ja 

niistä tehtyihin tuotteisiin. Kotiin veimme roppakaupalla uusia ideoita, ih‐

mettelyn aiheita tuotteistamiseen ja brändäykseen liittyen, unohtamatta 

rutkasti lisääntynyttä kotimaan suomenkarjaverkostoa!  

 

  

Torstai 4.4.2019 

Labonca Biohof www.labonca.at 
 
Ensimmäinen vierailukohteemme Labonca Biohof on Itävallan kirkkainta kärkeä suoramyynnissä ja eläinten 

hyvinvoinnin huomioimisessa. Tila sijaitsee Lafnitz‐laaksossa, ja sen yhteydessä on myös teurastamo ja li‐

hanjalostusyritys. Periaatteisiin kuuluvat eläinten laidunnus ja pitkä kasvatusaika sekä perinteisen reseptii‐

kan hyödyntäminen. Ulricke ja Norbert Hacklin vahva näkemys tilan kehittämisestä on tuonut heille 



myönteistä julkisuutta sekä palkintoja liittyen 

ympäristönäkökulman huomioon ottamiseen, 

eläinten hyvinvointiin sekä stressittömään teu‐

rastukseen. Labonca ostaa osan alkuperäis‐

nautarotu Ennstaler Bergschecken ‐rotua kas‐

vattavan tilan vasikoista loppukasvatukseen 

omalle tilalleen ja teurastuttaa kaikki myymänsä 

eläimet omassa laidunteurastamossaan. 

Labonca Biohofiin tutustuminen alkoi maiste‐

luilla ja tilaesittelyllä, jonka jälkeen tutustuimme 

eläinten kasvatukseen ja laidunteurastamoon.  

Labonca Biohof on maatila, joka on vuosituhan‐
nen alussa uuden sukupolven myötä muuttanut 
tuotantosuunnakseen luomun ja laiduneläinten kasvatuksen. Tilalla oli aiemmin nautakarjaa. Nykyinen tuo‐
tanto aloitettiin kahdella emakolla ja lainakarjulla. Nykyiseen tuotantoon kuuluvat nämä Duroc ja Schwä‐
bisc‐Hellisches ‐rotujen risteytyssiat, 50 le Bleue ‐kanaa sekä Ennstaler Bergschecken sarvellinen alkuperäis‐
nauta. Rotuun siirryttiin Pinzgauerista kolmisen vuotta sitten. Naudat elävät ympäri vuoden ulkona pie‐
nessä laumassaan. Ennstaler Bergschecken kuoli lähes sukupuuttoon, niitä oli alimmillaan jäljellä n. 10 yksi‐
löä. Yhteensä tätä rotua on tällä hetkellä n. 400 yksilöä ja sen säilyttämistä vaalii yhdistys, jonka puheenjoh‐
tajan tilalla myöhemmin opintomatkalla vierailimmekin. Tilalla kokeiltiin aluksi myös laidunhanhia ja ‐kalk‐
kunoita, mutta kävi ilmi, että ne ovat jo niin pitkälle jalostettuja ja tautiherkkiä, etteivät pärjänneet lai‐
dunolosuhteissa ilman antibiootteja. Tällä luomutilalla ei antibiootteja tahdota käyttää lainkaan, joten lin‐
nuista päätettiin luopua.  
 
Tilalla on peltoa laidunkäytössä 25 hehtaaria (80 eri lohkoa) ja rehuntuotannossa 25 hehtaaria. Siat saavat 
syötäväkseen vehnää, ohraa, ruisvehnää, valkuaiskasveja sekä mäskiä läheisiltä kurpitsanöljypuristamoilta. 
Tilalla on n. 40 emakkoa ja kolme karjua. Karjuporsaat kastroidaan nukutuksessa vieroituksen jälkeen. Ema‐
kot ja karjut ovat omalla laidunalueellaan ja porsaat siirretään vieroituksen jälkeen 10 viikon ikäisinä kasva‐
maan muille laitumille. Myös vieroitus toteutetaan eläinystävällisesti; kaikkia porsaita ei vieroiteta kerralla 
emakon hyvinvoinnin takia. Kaikki eläinten siirtäminen ja vieroitus tapahtuu ruualla houkuttelemalla. Por‐
saita ei myöskään merkitä korvamerkeillä, koska eivät poistu elinaikanaan tilalta.  
 
Siat ovat aina ulkona ja lähes jo‐
kaisella laitumella on niille katos, 
jonka alle pääsevät suojaan. Alu‐
eella saattaa olla talvella 20 as‐
tetta pakkasta, minkä siat kestävät 
hyvin. Porottava aurinko on niille 
vaarallisempi, mutta niiden iho 
kestää hyvin auringonvaloa, sillä 
siinä on riittävästi pigmenttiä. 
Koska Itävallassa on paljon villi‐
sikoja, on laitumilla oltava tupla‐
aidat tautiriskin vuoksi. 
   
Tuotantofilosofiana Laboncassa on 
eläinten hyvinvointi, samalla siitä 
elannon saaminen. Eläimet elävät 
laitumilla luonnollisessa 



ympäristössään. Siat eivät missään vaiheessa opi pitämään ihmistä vaarallisena tai epämiellyttävänä, joten 
sikojen liikuttaminen lohkolta toiselle ei ole hankalaa. Laitumella ollessaan siat kuluttavat noin 400‐500 kg 
enemmän rehua elinaikanaan, koska liikkuvat huomattavasti enemmän kuin karsinoissa. Laidunkasvatuk‐
sessa ei työntekijän mukaan ole tautiongelmia, ainoastaan flunssa vaivaa sikoja joskus. Sioilla on rokotusoh‐
jelma.   
 
Emakot porsivat kaksi kertaa vuodessa ja saavat kerrallaan n. 8 porsasta. Emakko porsii itsenäisesti. Porsaat 
teurastetaan noin vuoden ikäisenä ja tavoitteena on n. 120 kg teuraspaino. Aiemmin tilalla tehtiin tila‐
teurastusta, mutta EU:n myötä se muuttui mahdottomaksi sen aikaisella tavalla. Eläinten kuljettaminen 
teurastamoon koettiin myös eläinten kannalta niin stressaavaksi, että tilalle päätettiin rakentaa oma teu‐
rastamo. Rahoituksen saaminen oli vaikeaa ja lopulta se kerättiin EU:n investointituella ja joukkorahoituk‐
sella. Teurastamoon myytiin 1000 euron osuuksia, jolla myöhemmin sai 1300 euron edestä tuotteita. Rahoi‐
tuksen käyttäminen ostamiseen syö osakkuutta, eikä tällä tavalla saanut äänivaltaa. Etukäteen määriteltiin, 
että kerrallaan tuotteita voi ostaa 130 € edestä, jolloin tuotteita riitti kaikille. 
 
Teurastus tehdään tilalla mahdollisimman huomaamattomasti. Siat siirretään teurastamon vieressä sijaitse‐
valle laitumelle useita päiviä ennen teurastusta ja ne ruokitaan teurastamon viereen. Ruokintapaikan ja 
tainnutuspaikan välissä on ainoastaan matala umpiaita, joten sian saaminen tainnutuspaikalle ei ole hanka‐
laa ja on sialle täysin stressitöntä. Sikojen tainnutus tapahtuu sähköllä ja nautojen pultilla. Käytännössä teu‐
raaksi houkuteltava sika tulee tainnutuspaikalle herkun perässä, eikä ehdi huomata tainnutusta lainkaan. 
Veren lasku ja muu teurastustapahtuma tehdään viereisessä rakennuksessa, että tainnutuspaikalle ei jää 
epämiellyttäviä ja eläimiä pelottavia hajuja. Päivän aikana teurastetaan 10‐15 eläintä. 
 
Tilalla teurastetaan 400 sikaa vuosittain. Sian ruho käytetään kokonaisuudessaan hyödyksi tuotannossa. 
Teurastamon yhteydessä ruho paloitellaan ja vakumoidaan tuoreeltaan, ja se jatkojalostetaan tuotteiksi 
seuraavalla viikolla. Saimme maistella erilaisia sianlihatuotteita, kuten maustettuja laardeja, erilaisia sala‐
meja ja pekonia, jotka kaikki olivat erinomaisen hyviä. Teurastamolla järjestetään kerran vuodessa suosittu 
avoimien ovien päivä. Muina aikoina tuotteiden valmistukseen ja teurastamotoimintaan pystyi tutustu‐
maan myymälässä pyörivien videoiden avulla. 
 
Eettinen tuotanto ja vahva markkinointi on saanut aikaan sen, että yritys on alallaan Itävallan johtava. Itä‐
valtalaiset tuntuvat arvostavan eri tavoin maataloustuotantoa kuin Suomessa. Samoin Itävallassa on maati‐
lamatkailu ollut vahvaa 1970‐luvulta lähtien, mikä on antanut hyvän pohjan Laboncan toiminnan kehittämi‐
selle. Laboncasta on arvojen määrittelyn, eli eettisyyden ja eläinten hyvinvoinnin myötä tullut vahva brändi. 
Tuotteita tullaan ostamaan omasta myymälästä Wienistä asti (n. 150 km), niitä myydään verkkokaupassa 
(kuljetetaan kylmäpakkauksissa, 90 eu‐
ron ostoksesta ilmainen kuljetus) sekä 
muutamissa yhteistyömyymälöissä muu‐
alla Itävallassa ‐ ei kuitenkaan marke‐
teissa.  
 
Labonca on saanut toiminnastaan useita 
palkintoja, kuten 2010 Eläinten hyvin‐
vointipalkinnon sekä maakunta‐ että val‐
tiotasolla, sekä 2016 Eläinsuojelupalkin‐
non ja Ilmastoteko‐palkinnon. Näissä kil‐
pailuissa kuluttajat ovat saaneet äänes‐
tää. Palkintojen myötä tuotanto on saa‐
nut paljon lisänäkyvyyttä uutisissa, radi‐
ossa ja netissä. Tilan menestyksen 



tärkeimmät tekijät ovat eettinen tuotanto ja laidunteurastus. Jatkuva 
näkyvyys koetaan tärkeäksi, jotta asiakkaat säilyttävät uskollisuu‐
tensa.  
 
Tila työllistää seitsemän henkilöä. Tilamyymälä on tilasta erillään, lä‐
hellä sijaitsevassa kylässä, ja samassa rakennuksessa on myös lihan jat‐
kojalostus. Myymälä on brändäytynyt luomutuotteisiin, joita Itäval‐
lasta löytyy paljon. Suurin osa tuotteista on lähialueilta ja lähes kaikkea 
on saatavilla paikallisena.  
 

Myöhemmin päivän aikana ehdimme vielä ajelemaan funikulaarilla 

Riegersburgin linnan huikaisevan jyrkällä kalliolla nököttävään Schloss 

Tavernaan. Matkalla Graziin pysähdyimme myös paikallisen suklaateh‐

taan myymälään. 

Illalla majoittauduimme Grazin keskustassa sijaitsevaan Palais‐Hotel 

Erzherzog Johanniin. www.erzherzog‐johann.com  

 

Perjantai 5.4.2019 
Murbodner-emolehmätila ja yhdistys 
 
Kurvailimme pitkin vaarallisen jyrkkiä alppiteitä päivän ensimmäiseen vierailukohteeseen Murbodner emo‐

lehmätilalle, jossa tilan isäntäväen lisäksi rodusta ja sen markkinoinnista kertoi meille Murbodner‐rotuyh‐

distyksen puheenjohtaja Johan Hörzer. Vierailulukohteessa on 12 emolehmää ja yhteensä noin 35 nautaa. 

Peltoa on 20 hehtaaria laidunta, jonka lisäksi 10 hehtaaria on vuokralla. Metsää tilalla on 35 hehtaaria. 

Vaikka opintomatkalaisista tilan pellot ja varsinkin perille johtava tie tuntui kulkevan hyvin jyrkässä maas‐

tossa, tilan pellot on arvioitu vain jyrkkyysluokkaan 3, kun 4 on jyrkin luokitus. Jyrkkyys vaikuttaa mm. maa‐

taloustukiin. Tilan koko työllistää isännän kokonaan, 

emäntä käy osa‐aikaisesti töissä. Tilalla vaihdettiin rotua 

Simmentalista Murbodneriksi vuonna 2006 sattuman 

vuoksi. Spar myös maksaa alueella enemmän Murbodnerin 

lihasta.  

Hörzer kertoo myös markkinointiyhteistyöstä Sparin 

kanssa. Murbodner rind on ollut vuodesta 2007 Sparin pre‐

mium‐lihatuote. Vuodessa Sparin kautta myydään 1500 

nautaa. Ennen Spar‐sopimustakin lihakauppaa käytiin, 

mutta silloin lihaa oli myytävä halvemmalla, että se kel‐

pasi. Brändäämällä rotu yhteistyössä kaupan kanssa lihan 

arvostus on kääntynyt ongelmasta premium‐tuotteeksi, 

josta maksetaan enemmän. Spar on nykyisin Itävallan suu‐

rin naudanlihanmyyjä. Spar on esimerkiksi päättänyt 

myydä vain itävaltalaista nautaa. Nyt lihaa myydään sa‐

moin perustein myös muissa kauppaketjuissa, sillä talous‐

luvut ratkaisevat ja Sparin strategia on huomattu toimi‐

vaksi. Nyt kasvavat odotukset koskevat myös tuottajia, 

mutta viljelijäyhdistykset päättävät itse, mihin kaupan vaa‐

timuksiin voidaan järkevällä tavalla lähteä mukaan. 



Yhteistyöhän päästiin pelkästään ottamalla yhteyttä yhdistyksenä suoraan Sparin johtoon. Merkittävintä 

oli, että Sparin johtaja ja yhdistyksen puheenjohtaja näkivät yhteisen edun: Hyvän tuotteen ja tarinat sekä 

markkinakanavan ja näkyvyyden. Yhdistykselle oli tärkeintä, että löydettiin vakaa myyntikanava, joka sitou‐

tui tuomaan rotua tunnetuksi. Spar on myös järjestänyt yhdistyksen kanssa lihan maistelutestejä, joissa 

murbodnerin liha on menestynyt hyvin. Sparin kannalta merkittävää rodussa on laadun lisäksi sen tarina, 

jota ei valtaroduilta löydy. Itävallassa luomua tuodaan esille hyvin paljon, mutta murbodner‐rodun kohdalla 

lihan luomustatuksella ei ole merkitystä. Maatalouspolitiikka ei kauppayhteistyön alkaessa kannustanut 

tuottajia tekemään sopimuksia suoraan kaupan kanssa, ja se oli 2006 aivan ennenkuulumatonta. Nyt mene‐

telmää suositaan ja siihen kannustetaan, sillä siten tuottaja saa lihasta parhaan hinnan.  

Nykyisin murbodner‐lihalle on tarjontaa kovempi kysyntä! Tällä hetkellä puheenjohtajalla menee Spar‐yh‐

teistyöhön aikaa noin pari kuukautta vuodesta. Toimintaan kerätään myös yhdistykseltä rahaa, koska pu‐

heenjohtaja ei voi tehdä työtä pelkästään talkoilla. Yhdistyksen jäsenmaksu on 9 euroa/eläin. Yhdistyksen 

vuosibudjetti on noin 40 000 euroa. Opintomatkalaiset ihmettelivät yhdistysten tehokasta toimintaa Itäval‐

lassa. Hörzerin mukaan tuottajat eivät riitele yhdistyksessä, koska kaikilla on selkeä yhteinen päämäärä ja 

tavoitteet. Vuodesta 2006 yhdistyksen jäsentilojen määrä on kasvanut kahdestasadasta viiteensataan.  

Matkaseureemme sai vain ihastella hyvin onnistunutta rodun brändäystä. Ennen Spar‐yhteistyötäkin yhdis‐

tyksessä oli kiitettävästi panostettu yhteismarkkinointiin, ja markkinoinnin budjetti oli noin 10 000 euroa. 

Spar‐yhteistyössä markkinointibudjetti on vuosittain noin 70 000 euroa, jonka Spar rahoittaa kokonaan! Ra‐

halla on otettu laadukkaita kuvia ja painettu asiakkaille jaettavia kokkikirjoja. Uusi, rodun 150‐vuotisesta 

historiasta kertova esite menee jaettavaksi lääkäri‐ ja hammaslääkäriasemille odotushuoneisiin. Mikä idea! 

"Siellähän ne ihmisetkin ovat ja heillä on aikaa lukea", vastattiin ihmettelyihin.  

Nyt kehittelyn alla on kolme kestomakkaraa, jotka on valmistettu pelkästään murbodner‐lihasta. Makkarat 

markkinoidaan premium‐luokassa ympäri Itävaltaa kaikissa noin tuhannessa Spar‐kaupassa. Opintomatka‐

laiset pääsivät myös maistamaan näitä herkullisia uutuuksia. 

Murbodner oli aiemmin Steiermarkin osavaltion yleisin ja vanhin karjarotu, mutta kanta romahti toisen 



maailmansodan jälkeen. 

Parhaimmillaan rodun 

edustajia oli noin 270 000 

ennen 50‐lukua. 70‐luvulla 

rotu melkein hävisi. Syy oli 

sama kuin Suomessakin 

suomenkarjan kohdalla; 

haluttiin parempaa tuo‐

tosta, joka haluttiin omien 

rotujen hitaamman jalos‐

tamisen sijaan tuotosta 

nopeasti vaihtamalla rotua 

kokonaan. Samaan aikaan 

monet muutkin alkuperäis‐

rodut unohdettiin tai nii‐

den kasvattaminen kiellet‐

tiin lailla. Murbodnerin pe‐

lasti se, että 10 tilaa sin‐

nikkäästi halusi kasvattaa 

rotua kielloista ja suosituk‐

sista huolimatta. Vuonna 1985 saatiin rodusta viimein sonni keinosiemennykseen, kun eläinten jalostus sitä 

ennen oli salassa pidettävien astutusten varassa. Alkuperäiskarjarotujen astutuskielto koski noina aikoina 

myös muita Itävallan yhdeksää alkuperäisnautarotua. Kanta elpyi hitaasti keinosiemennyksen käyttöön 

oton myötä siten, että 90‐luvun alussa naaraita oli noin 200. Viimein Itävallan liityttyä Euroopan Unioniin 

samaan aikaan Suomen kanssa alkuperäisrotujen suojelusta tuli virallista ja sallittua. Puheenjohtaja pitääkin 

Euroopan unioniin liittymistä suojelu‐ ja elvytystyössä merkittävänä asiana, samoin sitä, että alunperinkin 

oli yhdistys, joka otti rodun ylläpidon ja suojelun vakavasti. Yhdistys on päättänyt vuosien aikana jalostusta‐

voitteet jalostusorganisaation sijaan. Tukea murbodnerin kasvatukseen saa 280 € eläimeltä, mutta nyt rotu 

on yhteistyön kautta kasvanut niin elinvoimaiseksi, että tuen ennakoidaan pienenevän tai lakkaavan. Tätä 

puheenjohtaja Hörzer ei pitänyt pahana, koska lihamarkkinat toimivat niin hyvin, että tuelle ei enää ole tar‐

vetta eikä perustelua! Alueella on tavanomaisen sonnin keskihinta n. 3,8 €/kg. Tällä hetkellä murbodner‐

sonnille ja hieholle maksetaan 4,65 €/kg. Teuraseläimet saavat vain laidunta ja heinää, ei ollenkaan viljaa. 

Sonnit teurastetaan 22‐24 kk:n ikäisenä ja lihaa saadaan eläimestä n. 400‐450 kg. Monet tuottajat kasvatta‐

vat sonnit noin 400 kiloiseksi, jolloin ne menevät loppukasvatukseen muualle. Loppukasvatusaikana sonnit 

voivat saada myös viljaa. Tavanomaisilla roduilla on kertoman mukaan silti enemmän viljaa ruokinnassaan 

kuin murbodnereilla. Ruhot luokittuvat EUROP‐luokituksessa tyypillisesti luokkaan U, ja rasvaluokkaan 3. 

Liha on geneettisesti hyvin marmoroituvaa.  

Hörzeristä tuli rotuyhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2006, ja silloin päätettiin, että tukien lisäksi rodun 

suojelemiseen tarvitaan myös markkinoita. Yhteistyö Sparin kanssa on elvyttänyt nykyään tehokkaasti kan‐

taa ja rotua kasvattavien tilojen määrä on kasvanut viiteensataan. Rotu oli aiemmin kolmikäyttörotu mutta 

nykyisin 90 % eläimistä on lihantuotannossa. Rotu lypsää esim. charolaista enemmän, joten vasikat kasva‐

vat emon alla hyvin. Emot lypsävät arviolta 4000‐5000 litraa vuodessa, kun taas tarkkailukarjoissa maitotuo‐

tos voi olla n. 6000 litraa vuodessa pelkällä nurmi/heinäruokinnalla.  

Tänä vuonna vietetään rodun 150‐vuotisen kantakirjan juhlavuotta. Kymmenessä vuodessa rodun määrä oli 

kasvanut jo 2000 eläimeen. Nykyään noin puolet lehmistä astutetaan, puolet siemennetään. Nykyisin jalos‐

tuseläimistä murbodner on Simmentalin ohella toinen valtaroduista Steiermarkin alueella.  



Tilalla esitellyistä eläimistä huomasi, että suomenkarjaan verrattuna rotu on lihaksikkaampaa ja niiden jalat 

ovat huomattavasti vankkatekoisempia. Rodulla on luontaisesti sarvet, mutta noin puolet nupoutetaan ti‐

lalla. Sonnit häritetään sopivassa välissä, myöhemmin kuin Suomessa, jossa se tehdään jo pikkuvasikkavai‐

heessa. Murbodnereita on 9 eri sukulinjaa. Maidosta on tutkittu myös valkuaisominaisuuksia, ja nykyisin 

suositaan sonneja, joissa on haluttua kappakaseiinimuotoa. 

www.arche‐austria.at/index.php?id=91  

 

Almenland Stollenkäse www.almenland-stollenkaese.at  
 
Almenland Stollenkäse on juustola, jonka maailmalla menestyneet ja palkitut juustot kypsytetään entisessä 

hopeakaivoksessa. Pääsimme yrityskierrokselle asiaankuuluvine maisteluineen.  

Juustomestari Wilfrien kertoi meille Stollenkäse‐juustolan toiminnasta, joka on aloitettu vuonna 2006 koe‐

luontoisesti ja 2009 on vanhaa hopeakaivosta laajennettu kypsyttämöksi. Käytännössä aikaisempi oikea kai‐

vos on nykyisen kypsyttämön vieressä suljettuna, ja kypsyttämönä toimivat käytävät on louhittu tarkoituk‐

seensa. Vanhat käytävät olivat mutkaisia ja siksi huonosti soveltuvia tehdasmaiseen käyttöön.  Nykyisin 

vanhaan kaivokseen on suunniteltu terveysluolastoa esim. astmaatikoille. Joissain hopeakaivoksen osissa 

on myös museokaivos. 

 

Juustot valmistetaan kylässä sijaitsevassa uudessa, pitkästi automatisoidussa juustolassa. Tänne emme vali‐

tettavasti päässeet vierailemaan. Nykyään kaivoksen kypsytysprosessi tuottaa 25 000‐50 000 kiloa juustoa 

vuodessa. Vierailijat ovat tärkeä osa tätäkin elinkeinoa, vuosittain kaivoksessa on vieraillut jopa 10 000 ih‐

mistä. Kaivoksen ainutlaatuinen ilma antaa juustoille oman aromin. Hopea on antiseptinen aine ja maan 

alla on vuodenajasta riippumatta vakaat 10‐11 asteen lämpötila ja 96‐98 % ilmankosteus. Seinät olivatkin 

täysin homeettomia ja puhtaita. Kosteuden vuoksi kaikki elektroniikka on suunniteltu märkiin olosuhteisiin 

kestäväksi. 

 

Stollenkäsen juustot on moneen 

kertaan kansainvälisissä kilpai‐

luissa palkitut. Meijeri on osallis‐

tunut kahdeksana vuonna maail‐

manmestaruuskisoihin, ja voitto 

on tullut viisi kertaa. Tuotekehi‐

tystyötä varten on palkattu eläk‐

keelle jäänyt juustomestari. 

Kaikki maito tuotetaan kahden 

lähellä sijaitsevan lypsykarjan 

voimin. Karja on holsteinia ja 

simmentalia. Juustomestari pi‐

tää alkuperäisrotua parempana, 

koska niiden maidon juustoutu‐

vuus on parempaa, mutta tyytyy 



tilojen itse valitsemaan rotuun. Lehmät tuottavat heinä‐

maitoa. Juustola asettaa myös muita vaatimuksia tiloille 

maidontuotantoon, koska toiminnassa korostetaan sitä, 

että juuston laatu lähtee tilalta. Tilalla pitää olla täydelli‐

nen prosessointi ja varastointi, että maito säilyy hyvälaa‐

tuisena juustoa varten. Heinää ei tehdä kuin maksimis‐

saan kolme satoa kaudessa, jotta heinä säilyisi mahdolli‐

simman monipuolisena. Sen sijaan lehmät saavat jonkin 

verran väkirehua, vaikkakaan eivät säilörehua. Karja lai‐

duntaa noin sadalla alppiniittyhehtaarilla. Tilat eivät ole 

luomussa. Maidon rasva on 4,1‐4,2 % ja valkuainen 3,4 

%. Keskituotos lehmillä on noin 8000 litraa vuodessa.  
 

Meijeristä tullessaan juustoa pidetään ensin suolaushuo‐

neessa 1,5 – 40 tuntia, minkä jälkeen alkaa juustohoito. 

Juustoa harjataan suolavedellä käsin joka päivä 5‐6 viikon 

ajan. Tässä prosessissa juusto saa päälleen patinan. Jat‐

kossa suolavedellä harjausta tehdään kerran viikossa ja 

kypsytys saattaa kestää jopa kaksi vuotta. Mitä tummem‐

maksi pinta käy, sen paremmin juusto on kypsynyt. Kuu‐

dessa kuukaudessa juusto menettää painostaan n. 7 %. 

Prosessi vaihtelee juustosta riippuen ja joissain juustoissa pintakerros on syötävä. Suolaveden sijasta voi‐

daan käyttää esimerkiksi punaviiniä, jolloin juustoon saadaan aivan erilainen maku. Johankeise ‐juusto va‐

lellaan suolavedellä ja kypsytetään vähintään 9 kk. Premium‐luokkainen juusto saa kypsyä 2 vuotta. Kypsy‐

tysluoliin tuleva ilmanvaihto kulkee alkuperäisen kaivosluolan kautta, jolloin kaikkiin kypsytyshuoneisiin 

saadaan samat syötävät bakteerit. Kypsyttämön rakentamiseen on satsattu 3 miljoonaa euroa, josta 20 % 

leader‐rahaa. 

 

Hapatteita sekä ostetaan että tehdään itse. Meille kerrottiin mielenkiintoinen perinteisen juoksutteen val‐

mistusprosessi. Juustolassa käytetään sekä itse valmistettua juoksutetta että mikrobiologisesti tuotettua 

juoksutetta. Perinteisesti juoksute valmistetaan 12 vasikan juoksutusmahasta, jotka ensin puhalletaan täy‐

teen ilmaa ja kuivataan. Sitten ma‐

hat prässätään, yhdistetään 12 

prässättyä mahaa, rullataan, leika‐

taan, jolloin saadaan paloja, joissa 

on 12 vasikan juoksutusmahaa. An‐

nostelu on osa salaisuutta, mikä 

tulee taidon kautta. Esittelijä ker‐

toikin, että juuston tekeminen on 

maailman yksinkertaisinta. Juustoa 

voi tehdä miten vain, että saa sitä 

aikaan. Taitoa on sen sijaan se, 

että saa juustosta aina tasalaa‐

tuista. 

  



Enstaler bergschecken-emolehmätila 
 

Ennstaler Bergschecken ‐rodun kasvattaminen oli kielletty Itävallassa sakon uhalla vuoteen 1992 asti. Vie‐

railemme Lassacherin tilalla, joka oli yksi kolmesta tilasta, jotka kasvattivat nautoja salaa kiellosta huoli‐

matta ja pelastivat sen sukupuutolta.  

Tilan isäntä Josef Lassacher on Ennstaler Bergschecken ‐rotuyhdistyksen puheenjohtaja ja pitää noin 10 

emolehmän ja 10 lypsävän karjaa.  Kuulimme rodusta ja sen kasvatuksesta ja suojelemisesta sekä markki‐

nointiyhteistyöstä Labonca Biohofin kanssa. www.arche‐austria.at/index.php?id=89 

Tilan päärakennus on 700 vuotta vanha. Tila on iso tila 

alueen tilaksi, peltopinta‐alan ollessa 65 hehtaaria. 

Emolehmä‐lypsykarjayhdistelmä toimii siten, että kaik‐

kia lehmiä lypsetään aluksi, ja jos utareessa on jotain 

ongelmia, lehmä siirtyy emolehmäksi loppuajaksi. Emot 

ovat vasikoiden kanssa, kunnes vasikka on 9 kk vanha. 

Tilalla ei ole käytetty 10 vuoteen väkirehua, lehmät saa‐

vat säilörehua, ja heinää, ja laidunkausi kestää huhti‐

kuusta marraskuulle. Kun lehmät eivät saa väkirehua, 

ne lypsävät alle 4000 litraa ja väkirehulla n. 6000 litraa 

vuodessa. Pitoisuudet ovat samantyyppiset muidenkin 

tutustuttujen alkuperäisrotujen kanssa, rasva 3,8 ja val‐

kuainen 3,5 %. Isännän mukaan väkirehun antaminen ei 

ole kannattavaa, sillä sille ei saa riittävästi tuotosvas‐

tetta. Maito myydään paikalliselle meijerille, joka mak‐

saa maidosta 41 senttiä litralta. Meijeri ei tällä hetkellä 

tuotteista rodun maitotuotteita, vaan heidän vali‐

koimissaan on tavanomainen ja luomu sekä tavanomai‐

nen heinämaito sekä luomuheinämaito. Valitettavasti 

emme päässeet näkemään tai maistelemaan tuotteita.  

Rodun tausta on Lassacherin mukaan yli 2000 vuotta 

vanha. Rotu oli 1930‐1995 kielletty Itävallan jalostuslain 



mukaan, samoin kuin monet muut alkuperäisnautarodut. Lain 

mukaan erityisesti siitossonneja ei saanut olla ja tila sai sakot, jos 

tilalla oli sonni kirjanpidon mukaan. Isännän mukaan eläinlääkärin 

käydessä tilalla, sonni piilotettiin heinäparvelle ”kieltolain” aikana. 

Lassacherien tilalle rotu jäi salaa, koska heidän sukunsa oli omasta 

rodusta niin ylpeitä. Samoin isompia valtarotuja ei pidetty tilalla 

sopivina, sillä pellot ovat tilalla niin jyrkät. Käytännössä rotu me‐

netettiin, sillä vuonna 2006 viimeiset puhtaat rodun edustajat 

teurastettiin. Rotua on palautettu risteytyssonneilla ja genotyyp‐

pisesti sopivilla lehmillä. Palautustyö aloitettiin yhdellä sonnilla ja 

20 lehmällä.  

Nykyään näin palautettua karjaa on n. 110 tilalla, joissa on 1100 

lisääntyvää naarasta. Keinosiemennyskäytössä on 50 sonnia ja 50 

nuorsonnia. Rotu saa EU:n alkuperäisrotutukea perustuen tuotos‐

tarkkailuun. Eläimet rakennearvostellaan ja tarkkaillaan sukusii‐

tosastetta. Käytännössä kaikki säilytystyö on rotuyhdistyksen va‐

rassa. Rotu nupoutetaan. Tilalla aloitettiin 3 vuotta sitten yhteis‐

työ Labonca Biohofin kanssa, jolla on myös pieni Bergschecken‐

kanta. Yhteistyö oli isännän mukaan sattumaa, mutta tällä het‐

kellä yhteistyön avulla rodusta saa myös parhaan lihan hinnan, 

joka on 2,87 c/kg elopainosta. Suoramyynnissä saisi noin 15 €/kg 

eli noin 3000 euroa/eläin. Labonca ostaa teuraaksi kaikki tilan hä‐

rät. Hiehot menevät tilalla uudistukseen, jalostuskäyttöön muualle tai teuraaksi. Yhdistyksen haaveissa olisi 

jatkossa kehittää markkinointia edelleen. Isännän mukaan rodun markkinointia pitäisi toteuttaa tarinoiden 

kautta, ja saada paikallinen asiakas identifioitumaan tarinaan. Samalla tuotaisiin laatua ja eläinten hyvin‐

vointia esille, ja siitä saataisiin tuotteella lisäarvo.  

Vierailun jälkeen majoittauduimme Gasthaus Leitneriin firma‐leitner.at jonka ravintolassa vietimme ikimuis‐

toisen hauskan illan paikallisen vapaapalokunnan ja soittokunnan iltamissa, joissa maistelimme myös kylän 

tuottajien ylläpitämän kioskin (kuvassa) vähärasvaisesta maidosta valmistettua ”kuminajuustoa”. 

 

Lauantai 6.4.2019 

 

Pinzgau Milch -meijeri www.pinzgaumilch.at 
 

Tutustuimme pienmeijerin, Pinzgau Milchin, myymälään. Meijeri jalostaa vuorilla tuotettua maitoa, josta 

valmistetaan Itävallassa perinteisesti juustoja. Meijerille toimittaa maitoa noin tuhat tilaa, joilla on 

pinzgauer‐lehmiä keskimäärin 12. Meijeri valmistaa myös paljon luomutuotteita (60 % maidosta luomua) 

sekä jalostaa heinämaitoa.  

 

 



Karjanäyttely 
 
Meille kävi hyvä tuuri, sillä opintomatkamme oli osunut juuri kerran neljässä vuodessa Maishofissa järjes‐

tettävän Pinzgauer‐rodun näyttelyiden aikaan ja pääsimme vierailemaan sinne. Näyttelyissä olivat rotujen 

parhaimmat lehmät ja hiehot. Sonneja ei ollut paikalla turvallisuussyistä. Maishofissa on virallinen karja‐

näyttelyareena ja vieressä esiteltävää karjaa varten isot navetat. Myyntinäyttelyitä järjestetään usein, ja 

eläinkauppaa tehdään ja tilojen näkyvyyttä lisätään myyntinäyttelyiden avulla. Näyttelyn järjestää Salzbur‐

gin jalostusyhdistys. Kierrämme näyttelyn ja eläintilat paikallisen asiantuntijan johdolla, joka oli paikallisen 

maatalouskoulun rehtori ja pinzgauer‐rodun alueen yhdistyksen puheenjohtaja Christian Dullnigg.  

Näyttelyssä esiteltiin 200 nautaa, jotka ovat sekä liha‐ että maitorotuisia (holstein, simmental, jersey ja 

pinzgauer). Alkuperäisroduista esillä oli Pinzgauer, jota on perinteisesti käytetty enemmän maidontuotan‐

nossa. Viime aikoina sen käyttö emolehminä on lisääntynyt niiden hyvin emo‐ominaisuuksien, pitkäikäisyy‐

den, hyvän lihan laadun, hedelmällisyyden ja karkearehunkäyttöpotentiaalin takia. Naudoilla on tummat ja 

kestävät sorkat ja pigmentoidut silmät, minkä takia ne soveltuvat olemaan ympäri vuoden ulkona. 

Pinzgauer on kestävä ja sopeutuva rotu ja sitä kasvatetaan pääosin vuoriolosuhteissa. Rodulla on normaa‐

listi sarvet, mutta yksi suku on luontaisesti nupo. Väritys on alkuperäisroduille tyypillisesti kyyttö, kyljet ja 

jalat ovat tummanruskeat ja vatsa sekä selkä valkoinen.  

Puheenjohtaja kertoi rodun historiasta. Rotu on kehittynyt satojen vuosien ajan Itävallan korkeimman vuo‐

ren läheisyydessä ja rinteillä. Rotua on historiassa hellitty, sillä se oli Itävalta‐Unkarin keisarikunnan alueella 

valtarotu aikoinaan. Alueella oli jopa kielletty muiden rotujen kasvattaminen vuoteen 1972 saakka, toisin 

kuin ilmeisesti muita alkuperäisrotuja muualla Itävallassa. 1800‐luvun loppupuolella rotua vietiin myös Poh‐

jois‐ ja Etelä‐Amerikkaa, jonne etsittiin vahvaa ja kestävää nautarotua. Nykyäänkin rodun ympärille on ke‐

hittynyt kansainvälistä toimintaa, säännöllisesti järjestetään mm. rodun maailmankonferensseja sekä myy‐

dään alkioita ja spermaa maailman ympäri. Itävallassa rotu on silti taantunut, ja jäljellä on noin 8000 nau‐

taa. Tällä määrällä saa alkupe‐

räisrotutukea, joka on hieman 

matalampi kuin muilla roduilla, 

joihin tutustuimme. Tukea saa 

130 €/eläin. Maailmanlaajuisesti 

pinzgauereita on noin 70 000 

eläintä.  

Rotu tuottaa tyypillisesti alle 

6000 litraa maitoa, poikkeusyk‐

silöt voivat tuottaa jopa 9000 lit‐

raa maitoa vuodessa. Alueella 

on toiminnassa iso pinzgauerin 

maitoa jalostava meijeri, missä 

vierailimmekin. Kyselimme mei‐

jereiden ja yhdistysten 



työnjakoa tuotosseurannassa. Yh‐

distykset vastaavat alueella mitta‐

lypsyistä ja muista tarvittavista 

tuse‐tiedoista. Meijeri vastaa 

muista maidon analyyseistä, joita 

ovat rasva, valkuainen, solut ja 

vesi. Valkuais‐ ja rasvapitoisuudet 

ovat tyypilliseen tapaan matalia; 

rasva on alle 4 % ja valkuainen noin 

3,2 %. Mielenkiintoinen yksityis‐

kohta oli se, että Porschen omista‐

jalla on paikallinen tila, jossa on iso 

pinzgauer‐karja. Näyttelyssä oli 

muutamia eläimiä myös Porschen 

omistajan tilalta.  

Näyttelyssä lounaaksi söimme tie‐

tysti grillattua pinzgaueria!  

www.pinzgauerrind.at/startseite/termine/detailansicht/article/verbandsrinderschau‐in‐maishofen‐

3/6.html  

Majoittauduimme seuraavaksi kahdeksi yöksi Salzburgiin Goldenes Theater Salzsburg ‐hotelliin  

www.goldenestheaterhotelsalzburg.com 

 

   



Sunnuntai 7.4.2019 

Aamupäivällä meillä oli mahdollisuus ihastella Salzburgin nähtävyyksiä sekä käydä itsenäisesti lounaalla. 

  

Bioheuregion-luomuheinämaito: Tila ja myymälä 
 

  
Vierailimme laajaperäisesti johdetulla luomuheinämaitotilalla, jossa tilan omistajat Sabine ja Hubert vaikut‐

tivat onnelliselta ja hyvinvoivilta 30 lypsävän puhtaan pinzgauerin kanssa. Puheissa toistui usein, että tilan 

koko ja työmäärä ovat sopivat. Ammattitaito mitataan muuten kuin kirjaamalla kaikki data ylös ja strategia 

näyttää toimivan. Lehmät lypsävät arviolta 5000 litraa, mutta maidosta maksetaan 56 senttiä paikallisella 

heinämaitomeijerillä ja peltoala 25 ha riittää hyvin lehmille useamman satonsa takia.  

Kompostoituva kestokuivikepihatto oli mielenkiintoinen ratkaisu! Uusi pihatto on rakennettu vuonna 2015, 

jolloin lehmät siirrettiin nykyisin varastona toimineesta parsinavetasta pihattoon. Uuden pihaton lehmä‐

paikkakustannus oli n. 12 000 euroa, jota alensi itse tehdyt työt ja omasta metsästä saatu lehtikuusi, josta 

pihatto on rakennettu. Pihatto on määritelty 40 lehmälle. Jos lehmät nupoutettaisiin, lehmiä mahtuisi na‐

vettaan 60. Mielenkiintoista on, että lehmien tarkkoja lypsymääriä ei tiedetä eikä kirjata, samoin ei voida 

laskea litrakustannuksia tai rehuntuotantokustannuksia. Eivät ole myöskään karjantarkkailussa mukana, 

koska ovat kokeneet, että eivät tarvitse sellaista. Nykyään asemalypsyssä pystyy seuraamaan lypsymääriä 

halutessaan, ja lehmistä on löytynyt eroavaisuuksia tuotosmäärissä.  

Tilalla ei jalosteta lypsäviä, vaan laumassa 

on aina sonni, joka ostetaan Maishofin 

näyttelystä. Sonnin sukua säännöllisesti 

vaihtamalla pidetään huolta, että sukusii‐

tosta ei tapahdu. Tilalla ei ole vielä syntynyt 

mustia Pinzgauereita, joita pidetään onnea 

tuottavina harvinaisuuksina. Lehmät poiki‐

vat ympäri vuoden. Joskus astumiset huo‐

mataan, mutta viimeinen varmuus tiiney‐

destä saadaan eläinlääkärin tekemässä tii‐

neystarkastuksessa. Vasikat ovat poikimisen 

jälkeen vuorokauden emänsä kanssa, jonka 

jälkeen ne siirretään samoin kuin Suomessa 



yksilökarsinaan ja siitä viikon 

ikäisenä ryhmäkarsinaan, 

josta pääsee myös ulos. Ryh‐

mäkarsinassa ja juotolla vasi‐

kat ovat kolmeen kuukauteen 

saakka ja maitoa ne saavat 

max 2x4 litraa päivässä.  

Uudessa pihatossa on kaksi 

lantajärjestelmää. Liete kerä‐

tään ruokintapöydän vierei‐

seltä jaloittelualueelta, ja 

laaja makuualue pihatossa on 

jatkuvasti kompostoituva. 

Alueella oli makoilemassa 

pari nautaa vierailun aikana, 

ja muut lypsävät olivat laitu‐

mella. Navetassa oli paikalla vain hiehot ja vasikat, jotka pääsivät omille jaloittelualueilleen vapaasti ulos 

jatkuvasti. Hiehotkin laitetaan laitumelle ensimmäisen niiton jälkeen. Kompostoituva pihatto kultivoidaan 

kahdesti päivässä, jotta kompostoituminen jatkuisi. Jatkuvan kompostoitumisen ansiosta lehmät makoile‐

vat lämpimän patjan päällä myös talvella, ja kärpäsongelma ei vaivaa milloinkaan. Makuualueen paksuus on 

noin puoli metriä. Kultivoinnin ajaksi lehmät laitetaan lukkoparteen kiinni. Kompostoitunut lanta tyhjenne‐

tään syksyisin ja keväisin suoraan pellolle, jolloin tilalla ei tarvita lantalaa lainkaan. Lanta‐analyyseja ei tar‐

vittaisi, mutta koska kompostissa on purua, tilalla mitataan kompostin pH‐arvoa ennen lannan levittämistä. 

Alueella ei ole turvetta käytettävissä. Klebsiellan kanssa ei ole ollut ongelmaa, koska kompostoinnissa läm‐

pötila nousee yli 50 asteeseen. Kompostipihatossa, jossa kompostoituminen on jo päättynyt, ongelma voisi 

olla todellinen, mutta jatkuvasti kompostoituvassa pihatossa ei ole ollut ongelmia. 

Tilan isäntä ja emäntä ovat siirtyneet päätoimisiksi tuottajiksi tilalleen 2006. Tilalla on 45 hehtaaria maita, 

joista on 25 hehtaaria peltoa. Peltoa on lisäksi vuokrattu 8 hehtaaria tilan ympäriltä. Tilan pääelinkeino on 

maidontuotanto, mutta metsätalous on 

myös tärkeä tulonlähde. Pinta‐ala tuntuu 

suomalaisista pieneltä, mutta samalta 

alalta saadaan suurempi sato useamman 

kerran vuodessa verrattuna suomalai‐

seen vastaavaan peltoalaan. Lypsävät 

ruokitaan lypsykauden aikana vain hei‐

nällä ja vuorisuolalla. Suolan lisäksi ei an‐

neta muita kivennäisiä, sillä vuorisuo‐

lassa itsessään on muita hivenaineita. 

Vierailun aikana laidunkausi oli juuri al‐

kanut, ja kausi kestää marraskuulle.  

Heinäruokintaan siirtyminen ei ole vai‐

kuttanut lehmien hedelmällisyyteen. 

Ruokinnan muutos tuli samalla kun siirty‐

minen pihattoonkin, joten vaikea yksi‐

löidä, mikä vaikutti mihinkin. Tuotos 

nousi pihattoon muuton jälkeen noin 



500 litraa. Maidossa on rasvaa n. 4,1 % ja valkuaista 3,1 %. Raakamaitoa ei vielä myydä suoraan, mutta se‐

kin on suunnitelmissa. Jos tilalta myydään suoraan raakamaitoa, sen riskeistä pitää kertoa kuluttajalle, 

mutta kuluttaja on itse vastuussa raakamaidon pastöroinnista ja käytöstä. Vastuukysymys on siis käännetty 

toisin päin Suomen käytäntöön verrattuna, jossa raakamaitoa myyvät tilat ovat vastuussa myymänsä tuot‐

teen riskeistä! Jos Itävallassa myy suoraan raakamaitoa tilalta, tilan pitää käytännössä ottaa vesinäytteet 

hieman useammin, mutta ei yhtä usein kuin Suomessa vastaavassa tilanteessa. Nykyisin maito myydään 

luomuheinämaitona läheiseen juustolaan, joka kerää maidot 38 lähialueen tilalta. Maidosta maksetaan luo‐

mulisää ja heinälisää, yhteensä hinta on 56 s/litra.  

Poistuvat lehmät, sekä uudistuksessa tarpeettomat hiehot ja vasikat teurastetaan lähiteurastamossa, ja ti‐

lalta myydään suoraan lihaa. Joitain sonneja kasvatetaan myös itse, osa menee loppukasvatukseen muille 

tiloille. Markkinointiin ei tarvitse panostaa suuresti, koska tilallisten mielestä tie on paras mainos. Pihatto ja 

laiduntava karja on vilkkaasti liikennöidyn tien varrella. Liha myydään 5 ja 10 kilon paketeissa.  

Tilan lähellä on maatalouskoulu, jossa käy myös suomalaisia vaihdossa ja tilallakin on ollut suomalaisia har‐

joittelijoita.  

Tutustuimme myös Bioheuregioniin, eli luomuheinämaito‐yhdistyksen 

toimintaan, tilapuotiin ja brändäykseen yhdistyksen puheenjohtajan 

avustuksella muutaman kilometrin päässä vieraillusta tilasta. Tilapuoti ja 

yhdistys on saanut monenlaisia avustuksia paikallisen leader‐toiminnan 

avulla, esimerkiksi opaskylttejä. Tilapuoti menestyy hieman päätiestä 

syrjäisestä sijainnista huolimatta ilmeisen hyvin, sillä puotia on laajennettu jo kahdesti. Samalla myytävien 

tuotteiden määrä on noussut viidestäsadasta kahteen tuhanteen. Myynnissä oli alkoholituotteita, juustoja, 

vihanneksia viileähuoneessa, kuivatuotteita, suklaata, koruja, kiviä ja kirjallisuutta, melkein mitä vain mah‐

dollisimman luomusti ja paikallisesti. Puodissa ihmetytti laaja tuotekirjo sijaintiin nähden, sekä ilmiselvä 

menestyvä konsepti, jota ei välttämättä suomalaisessa kulttuurissa saisi toimivaksi.  

Opintomatkalle osallistujia kiinnosti kovasti, voisiko vastaavaa heinämaitosertifikaattia saada Suomeen. 

Heinämaitoyhdistyksen ovat perustaneet 13 tuottajaa vuonna 1996. Tarkoitus on luomuheinämaidon yh‐

teismarkkinointi ja toiminta on laajentunut aluebrändiksi. Maidosta tehdään mm. suklaata ja juustoa paikal‐

lisesti. Arge Heumilch on sertifoinut 8000 luomuheinämaitotilaa, jotka tuottavat n. 15 % Itävallan maidosta. 

www.bioheuregion.at  

Luomuheinämaitoyhdistys teki myös vierailustamme tilalla ja tilapuodissa jutun nettisivuilleen: 

https://www.biodorf.at/finnische‐delegation‐besucht‐die‐bio‐heu‐region/ 

 

  

Maanantai 8.4.2019 

Mondsee Biomilch www.mondsee-biomilch.at 
  
Salzkammergutin kauniissa alppimaisemassa sijaitseva maitotila on vuodesta 1996 jalostanut ja toimittanut 

lehmiensä tuottamaa heinämaitoa sadalle koululle ja päiväkodille. Alppiniittyjen vaatimaton rehu on näin 

tuotteistettu maistuvaksi erikoistuotteeksi. Tilalla on sekakarja, jossa on holstein‐, pinzgauer‐ ja braunvieh‐

rotuja. Tilalle on hankittu lypsyrobotti ja investoitu uuteen pihattoon 2005 tapahtuneen tulipalon jälkeen.  

Alue on brändäytynyt luomuheinämaitoalueeksi, ja siellä tuotetaan paljon maitoa. Mondseessa sataa 1700 
ml vettä vuodessa, mikä vaikeuttaa heinän tekoa, mutta usein sattuu sopiva poutajakso, jotta sato saadaan 



talteen. Tila edustaa paikallista raken‐
nuskulttuuria yli 200 vuotta vanhoine 
päärakennuksineen. Pihatto paloi 
vuonna 2005 ja uhkasi tuhota kaikki ra‐
kennukset, mutta tulipalo saatiin on‐
neksi rajattua. Pihapiirissä asuu kolme 
sukupolvea, joista kaikki osallistuvat ti‐
lan töihin. Tila on ollut noin 25 vuotta 
luomussa, se käsittää 22 ha laitumia. 
Lisäksi metsää 5 hehtaaria, joka työllis‐
tää aika paljon. Vierailuajankohtaan 
metsässä korjattiin vielä lumituhoja, 
jotka olivat aiheutuneet reilusti yli 
metrin lumikerroksesta. Tila on alu‐
eella keskikokoinen. Tilalla on sisäinen 
ravinnekierto, eli apulantaa ei käytetä 
lainkaan. 
 
Nykyinen pihatto on suunniteltu siten, että eläimet pääsevät aina ulos ja ulkotarhaan paistaa aurinko kol‐
melta suunnalta. Karja on simmentalia, pinzgauerin ja holsteinin risteytyksiä sekä braunviehia, l. ”ruskea 
rotu”, joka on myös alkuperäisrotu. Pihattoa suunnitellessa omistajat tutustuivat muihin pihatoihin, joita 
alueelle on rakennettu avoimina ja verhoseinäisinä. Ongelmana on kuitenkin ollut talviset lumimyrskyt, 
jotka tuovat lumen verhoseinäisiin pihatoihin sisälle. Siksi päädyttiin suljetumpaan rakentamiseen ja na‐
vetta muistuttikin rakenteiltaan lautaverhoiltua hallia. Navetan sisällä on 1500 kuution heinätila, joka on 
jaettu kolmeen osaan. Ilmanvaihdosta on huolehdittu, jolloin heinä säilyy hyvin. Heinä nostetaan eläinten 
ulottuville kuljettimella, joten ruokinta on helppoa.  
 
Tältä maitotilalta hiehot lähtevät muualle kasvatukseen ja sonnit myytiin, mutta isännälle selvisi, että ne 
ovat menneet elävänä ulkomaille, mm. Italiaan. Tilalla ei haluttu tukea tämänkaltaista, epäeettistä toimin‐
taa, joten sonnit kasvatetaan nykyään itse. Etenkin risteytysrodulla maidontuotanto paranee, kun poikima‐
kertoja tulee lisää. Eläimet ovat varsin kestäviä poikimakertojen ollessa 8‐9 välillä. Myös tällä tilalla vallitsee 
low imput ‐ajattelu, eläimet eivät saa lainkaan väkirehua eikä viljaa. Lypsyssä olevat lehmät saavat lähellä 
tuotettua tiivistettä, joka ei sisällä soijaa eikä siinä ole proteiinia. Tuotos on 7‐8000 välillä mikäli ruokintaa 
lisätään, mutta taloudellinen optimi olisi 
6 000 l. Lehmät tuottavat maitoa 305 
päivänä vuodessa. Tavoitteena on 0 € 
lääkärikustannus.  
Lypsyrobotti on tilalle ostettu käytet‐
tynä, koko aseman kustannus oli 
120 000 euroa ja sen kanssa ei ole il‐
mennyt ongelmia. Tällaisessa 30 lehmän 
navetassa robotin on ajateltu kohotta‐
van niin paljon omistajien elämänlaatua, 
että panosta pidetään erittäin kannatta‐
vana. Puhelinta ei pidetä päällä yöllä, jos 
ongelmia tulee, ne korjataan aamulla.   
 
Tilan erikoisuus on keskittyminen koulu‐
maidon tuottamiseen. Itävallassa koulu‐
laisille ei tarjota ollenkaan lounasta, 
vaan eväät pitää olla omasta takaa. 



Vanhemmat ostavat lapsillensa koulumaidon/jo‐
gurttijuoman etukäteen, mikä takaa sen, että 
lapsi saa edes jotain päivän aikana syödäkseen. 
Tuotteita viedään myös alueen päiväkoteihin. 
Päiväkotipäivä Itävallassa loppuu kahdelta ja 
koulun jälkeen lapsille ei ole tarjolla iltapäivähoi‐
toa, joten työssäkäynnin järjestely perheen kum‐
mallekin vanhemmalle on usein haastavaa.  
 
Koulumaitokonsepti on toiminut jo 20 vuoden 
ajan, ja tuottavia tiloja on alueella useampia. 26 
maidontuottajaa tuottaa 90 % koulumaidosta. 
Koulumaito on aina heinämaitoa ja lähiruokaa, 
usein myös luomua. Tuottajan saama hinta on 
luomusta 54 senttiä/litra ja tavanomaisesta 36 
senttiä. Tuotantokustannusten ollessa Itävallassa 
huomattavasti Suomea alhaisemmat, tuottajalle jäävä osuus on luonnollisesti suurempi kuin täällä. Koulu‐
maidon jakelun jokainen tuottaja hoitaa itse ja tällä tilalla se on ulkoistettu. Maitoa kuljetetaan lähialueiden 
kouluihin joka päivä, ja kauemmaksi pari kertaa viikossa. Kuljetus on logistisesti hyvin järjestetty. Tällä het‐
kellä maitoa kuljetetaan 85 yksikköön. Loma‐aikoina heinämaidon ostaa isot meijerit, ja myös muuna ai‐
kana ylimääräinen maito haetaan mielellään meijeriin, sillä se on hyvin kysyttyä. 
 
Maitoa jalostetaan, eli pastöroidaan ja tehdään jogurtiksi meijerissä 3 kertaa viikossa. Tilalla on tärkeää 
maidon käsittelemättömyys: lypsyssä maito siirretään välittömästi putkia pitkin tilatankkiin, joka on meije‐
rin puolella. Siinä sitä liikutellaan mahdollisimman vähän, eikä pumpata enää ollenkaan, sillä pumppaus rik‐
koo maidon rakenteen. Säilyvyys maidossa ja 
kaakaossa on 7 päivää, jogurteissa ja herajuo‐
massa 14 päivää. Tuotteen tärkeitä ominai‐
suuksia ovat maku, terveys, biodiversiteetin 
tukeminen, alperäisrodut ja luonto. Tuote on 
hyvinvointimaitoa ja tilan liikevaihto on 
250 000 – 270 000 vuosittain. Tukea koulu‐
maitoon saa 18 €/ 100 litraa. Laidunnuskausi 
oli viime kesänä 22.3. marraskuun loppuun 
asti. Laitumia vaihdetaan usein, sillä niiden ei 
voi antaa kauaa kasvaa laidunnuksen välissä, 
jottei nurmi käy liian vanhaksi.   
 
Koulumaitotilalla vierailun jälkeen matka‐
simme takaisin Wieniin lentokentälle, pää 
täynnä uusia, matkalla opittuja aiheita. Mat‐
kalla oli mukana Suomen ja Pirkanmaan par‐
haimpia tilallisia ja muita asiantuntijoita, ja 
matkan hyvää antia oli loistavien kohteiden li‐
säksi myös tutustuminen mainioon matkaseu‐
raan.  
 
Keväisen Itävallan, vihreiden niittyjen jälkeen 
meidät kohtasikin sitten Helsinki‐Vantaan rän‐
täsade keskellä yötä. Kontrasti oli huikea, 
mutta onneksi mieltä lämmitti vielä monet 
mukavat jutut matkalta!  



Riitta Saloniemen julkaisu Facebookissa matkan jälkeen 9.4.2019 (julkaisu luvalla R.S.): 

 

 

”Samassa EU:ssa erilaisin säännöin. 

Matkailu avartaa, se saa näkemään asioita läheltä, kun käy kaukana.  

Minua ei ihan hevillä ole saanut kotoa kirkonkylää kauemmaksi, mutta nyt oli opintomatka Itävaltaan vas‐

taaville tiloille, joita itsekin edustamme, niin oli vaihdettava matkahousut jalkaan. 

Ihan ensimmäiseksi totean, että kaikkialla muualla ei ole isompaa, tehokkaampaa tai tuottavampaa. 

Joudun sanomaan, että heillä siellä oli asiat monellakin tapaa paremmin monessa kohtaa, mutta sitten oli 

niitä OHHOH juttuja‐ ei näin voi tehdä juttuja. 

Silmiinpistävän siistiä ihan ympäri maata kaikkialla maatiloilla. Voisi kuvitella olevan joka talossa hortono‐

mia ja puutarhuria, sillä puut olivat lähes poikkeuksetta leikattuja, rikkaruohoja ei ollut, nurmikot siistejä ja 

vielä koti ikkunoillakin kukki pelargoniat ihan koko akkunan laidalta. 

Tunsin itseni super laiskaksi, muistaen oman piha/puutarhanhoitoni. 

Kanoja oli lähestulkoon jokaisen pihalla‐ joko ihan vapaana tai sitten nätissä kauniissa aitauksessa uima‐

altaan vieressä (joka sekin ällistyttävän siisti) 

Possuja käyskenteli ulkolaitumilla jopa ihan kaupungeissa, samoin vasikoita näki paljon pienissä aitauksissa 

suoraan talojen välissä. 

Ilmeisesti siellä ei ole sikaruttopelkoa, ei kanainfluenssaa‐ ei ainakaan kukaan noudattanut sisällä pitokiel‐

toa.  

Laidunsioilla oli kyllä kaksinkertaiset aidat, mutta ei ehkä ihan sellaiset, joita meillä täällä vaaditaan. Ainakin 

pikkupossut osasivat olla niitä meillä mainostettuja vapaita. 



Pelloilla oli nurmea, nurmea ja nurmea. Kysyttäessä mitä lajikkeita he viljelivät, vastaus oli poikkeuksetta ”Ei 

muisteta, ei tiedetä”. 

Pysyvää nurmea täydennys kylvettiin kyllä tarvittaessa, mutta ei niin väliä millä. Hyvinkin lajikkeita saattoi 

olla 15 erilaista. Pelloilta ei oltu otettu, eikä vaadittu maa analyysejä, ei liioin nurmesta, eikä nurmelle levi‐

tettävästä sonnasta. 

Viljaa ei viljellä, koska se on jyrkillä rinteillä suht mahdotonta ja kun eläimille sitä ei heidän mukaansa tar‐

vitse syöttää, kuten ei myöskään kivennäisiä. Jyrkkien rinteiden vuoksi myös ojat olivat turhia, salaojista pu‐

humattakaan erinomaisen läpäisevän maalajin vuoksi. 

Näin ollen eläimillä ei siis ole ruokintasuunnitelmaa tai jos sellainen on, niin se on hyvin yksinkertainen‐ HEI‐

NÄÄ JA VETTÄ. 

Itävaltalaisia ihmetytti, kun me Suomalaiset ihan ensimmäisenä otimme heinää käteemme ja haistoimme 

sitä. Pitivät meitä tosi huvittavina. Yhdellä tilalla oli pihalla sellaisia kiviä aidan ulkopuolella‐ vuorisuolaa 

isoina paloina. Minun piti lipaista, että uskoin ja isäntää nauratti. 

Minun nenääni heinä tuoksui ihan heinältä, ei sen ihmeemmältä ylistyslaululta. Kyllä meidänkin heinä osaa 

tuoksua super hyvältä , joten en nähnyt siinä mitään extra ihmeellisyyttä En myöskään juustoista saanut 

mitään erityisen huippu kiksejä. Hyviä, muttei mitään sellaista, jota me Suomessa ei osattaisi.  

Voi olla, että syön sanani, kun ne hyvin kypsytetyt laukut saapuvat uudelta lennoltaan Suomeen ja maistel‐

tavaksemme. 

Heillä siellä oli vaan paremmat meijerit, sillä sieltä korkealtakin haettiin jopa vain kymmenen lehmän mai‐

dot. Maito jaoteltiin neljään tapaan. Tavallinen maito, luomumaito, heinämaito ja luomuheinämaito, josta 

jälkimmäinen oli arvokkainta ja käytettiin juustoihin sekä suklaan valmistukseen. Heillä siis logistiikka toimii 

huomattavasti paremmin, toki meijereitä oli enemmän ja matkat lyhyitä. 

Lehmien tuotos oli 5000 kilon luokkaa vuodessa ja he olivat siihen ihan tyytyväisiä, suht samalla hinnalla 

meijerit sitä myös ostivat, kuin meilläkin täällä.  

Luomutuotettuja tuotteita oli kaupoissa yllin kyllin. Kuka hullu siellä nyt myrkkyruiskulla rinteissä ajelisi‐ 

hullun hommaa. Ymmärtääkseni, se oli huomattavasti yleisempää viljellä luomuna, saada parempi hinta 

vähemmällä työllä. En kysynyt luomutarkastuksista, miten ne on hoidettu, mutta pellot kuitenkin mitataan, 

kuten meilläkin. 

Teurastamoja oli siten, että puhuttiin viiden kilsan siirtymisistä. 

Kävimme yhdessä laidun teurastamossa, jossa ideana oli teuraseläinten siirtyminen muutama viikko ennen 

viimeistä ateriaa rauhassa tutustua paikkoihin . Ne opetettiin käymään syömässä ns . lahtipaikan vieressä, 

johon ne sitten omenan voimalla houkuteltiin yksitellen ja annettiin sähköä. Henkiin jääneelle kaverille ei 

hommaa näytetty, vaan veret laskettiin sitten liukuoven takana. 

Teurastusmäärät eivät olleet kovin tehokkaan kuuloisia. 15 sikaa ja yksi nauta viikossa. Väliäkö määrillä, kun 

homma toimi ja eläimet kuolivat stressittömästi. 

KADEHDITTAVAA. 

Sioista myös käytettiin kaikki osat. Saimme maistella naudan umpisuoleen säilöttyjä makkaroita, ihan oi‐

keaa laardia ja monella eri kuivasuola menetelmällä tehtyjä perinnemakkaroita. 

Miten mahtaisi meillä onnistua saada umpisuolet ihan noin niin kuin omaan käyttöön? saatika teollisesti 

käytettäväksi. 

Tautisuojaus karjatiloilla ja lypsyhygienia aiheutti seurueessamme melkoista heikotusta. 

Olimme valveutuneita ja meillä oli suojat tiloilla, mutta paikallisilla ei kellään edes karjanäyttelyssä. Siellä 

mentiin samassa jonossa näyttelyeläinten kanssa ja he olivat niin tottuneita kulkemaan ihmisvirrassa, ettei 

keltään kuulunut VÄISTÄ tai POIS EDESTÄ komentoja tai sitten me ei ymmärretty. Minä nyt muutenkaan 

mitään ymmärtänyt, mutta onneksi elekieli toimi. 

Eläin näyttelykulttuuri oli täysin erilainen meidän näyttelyjä verraten. 

Sinne lähdettiin näyttäytymään perinne vaatteissa‐ naisilla tirolilaismekot ja miehillä nahkashortsit. 



Useimmilla naisilla hiukset leteillä ja mikä silmiin pistävää‐ joka paikassa sai kulkea kaljan kanssa sekä polt‐

taa tupakkaa.  

16 vuotta täyttäneet saivat lain mukaan juoda kaljaa kouluaikana karjanäyttelyssä hoitaessaan eläimiä näyt‐

telykuntoon. 

Kännissä he eivät silti minusta olleet, kuten ei muutkaan paikalliset. 

Lypsyyn valmistauduttiin kuusesta tehdyllä RUTIREX tyyppisellä pitkällä puukuidulla, jolla utareet pyyhittiin. 

Tuoksui ihan pihkalle se kuitu. 

Loppulypsyä varten keskuskappaleen päälle laitettiin tiiliskivi irrottamaan viimeisetkin maidot. Meillä Suo‐

messahan on kevytlypsimet olleet jo varmaan 90 luvulta asti estämässä liikaa painetta utareessa juuri lop‐

pulypsyssä. 

Raakamaitoa kotoa myyvät tilat joutuvat ottamaan yhden vesinäytteen vuodessa ja sillä saa luvan myydä 

ihan niin paljon kun pystyy, ilman kilorajoituksia. 

Ihailtavia oli automaatit, joita oli sijoitettu teiden varsille ja siitä sai pikkurahalla maitoa, juustoa , jogurttia , 

munia ja lihaa. 

Olispa meilläkin moisia, vaan kukakohan tietää, millaiset luvat ne vaatisi ? 

Eivät kestä kuitenkaan pakkasia, joten se pieni ero taas sitten heihin. 

Kuten raadonhävityskin.. 

Heillä siellä on ihan normaalia omistaa räjähteitä, eli dynamiittia ja mihinkös muuhun ,kun raatojen hävityk‐

seen .  

Ilmeisesti valtio on katsonut sen halvimmaksi. Antaa tilallisille luvat räjäyttää raatonsa palasiksi ja linnut 

hoitavat loput. 

Taitaisi saada meidän Ruokavirasto paniikkikohtauksen, kun tekisin samoin. 

Me tunnolliset Suomalaiset noudatamme 48 tunnin varoaikaa matkan jälkeen olemalla pois omista karja‐

suojistamme, saunottamalla itsemme hyvin ja pesemällä vaatteemme vähintään pitkän ohjelman mukaan 

60 asteessa. Ostoksemme saunotamme, ellei ne satu olemaan matkalaukussa takaisin Wienissä, kuten mi‐

nulla. Ollevat jääneet tullinhaaviin , kun ostin joka sorttia eri juustoa , mitä vaan löysin…Voi sitä hajua! 

Kirjanpitovelvoitekaan ei koske heillä siellä maanviljelijöitä , eikä ALVista tarvitse huolehtia, koska sitä ei 

ole. 

Joten miten niin kuin menee nyt omasta mielestä Suomalaisen maatalouden? 

Haluaisin näin vaalien alla , muutaman samanlaisen lain tänne Suomeen. 

Poistetaan ALV ja kirjanpito, juodaan kaljaa ja nautitaan elämästä ihan vaan vaikka kymmenen lehmän voi‐

min, jotka sitten niiden kuollessa voi räjäyttää taivaan tuuliin. 

Popsitaan vapaita munia, levitetään laadria leiville ja ollaan tyytyväisiä‐ tervehditään vastaantullessa ih‐

mistä‐ niin kuin hekin tekivät ja siinäkin jo pelkästään on oppimista meillä! 

Tästä riittääkin sitten inspiraation aihetta pitkälle …” 

 


