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Luomulihan
suoramyynti alkaa
Nevalan tilalla
Vajaa tuhat kiloa painava Frank-sonni käyskentelee vanhasta parsinavetasta tehdyn kylmäpihaton edustalla.
Juha Miettinen

Lapinlahden Martikkalan kylällä toimiva Nevalan maatila aloittaa luomuna tuotetun naudanlihan suoramyynnin toukokuun puolivälissä.
Tilan peltoja on viljelty
luomuna vuodesta 2009, ja
karjakin siirtyi luomuun
viime vuoden tammikuussa.
– Naudanlihan suoramyyntiä meillä on ollut
reilun vuoden verran. Nyt
vihdoin ja viimein toukokuussa saadaan nämä viralliset luomuleimat lihapaketteihin, tilan isäntä
Antti Nevalainen kertoo.
Tilalta on toimitettu vuoden aikana lihaa ympäri
Suomea suoramyyntinä.

– Eniten lihaa on viety
Iisalmeen, Lapinlahdelle, Mikkeliin, Heinolaan,
Lahteen, Helsinkiin ja
Tampereelle.

Eettisyys, eksotiikka ja
laatu
Kuluttajilta saatu palaute
on ollut kautta linjan hyvää.
– Eläimet kasvatetaan
meillä vasikasta teuraaksi eli parivuotiaiksi. Laadun on oltava hyvä, koska kuluttaja ei muuten osta toista kertaa.
Nevalainen kertoo, että
sosiaalinen media ja perinteinen puskaradio ovat
osoittautuneet parhaiksi markkinointikanaviksi. Kun tilauksia tulee tar-

Nevalan tilalla on vasikat
mukaan lukien noin 110
eläintä. Poikivia emolehmiä on noin 50. Pääosa va-

sikoista lähtee eteenpäin
kasvattamoihin, osa jää
tilalle teuraaksi asti kasvatettaviksi.
– Viime vuonna noin 40
prosenttia itse kasvatetuista naudoista meni suoramyyntinä. Loput meni
Atrialle, kuulumme nykyään Atrian perhetila -kyltin alle. Kolmas paikka on
Lapinlahden K-Market,
jonne tulee meidän luomulihaa myyntiin toukokuussa.
Suunnitelmissa oli myös
hampurilaisten ja makkaroiden myynti grillivaunusta kesätapahtumissa.
– Hommasin grillivaunun, mutta sen sisustaminen jäi kesken, kun meidän omassa lihakylmiössä sattui valtava vesiva-

sekään ei ole niin yksinkertaista huomata. Tuote
voi olla Suomessa tehty,
mutta itse raaka-aine on
ihan jostain muualta.
Maataloustukien maksatusten viivästymisten
lisäksi ahdinkoa ovat syventäneet muun muassa
Venäjän vastapakotteet
ja kauppaketjujen halpuuttamiskampanjat.
– Näin jossain viime vuoden luvut, joissa
kaupan tulos oli kasvanut, kun taas tuottajilta
se laski.

Antti Nevalainen aloittaa luomunaudan suoramyynnin Nevalan maatilalta
toukokuun 15. päivän tienoilla.

peeksi samalle suunnalle,
Nevalainen käy itse viemässä lihaerät kylmäkuljetuksena asiakkaan ovelle.
Hän ei lähde luokittelemaan tyypillistä ostajaa,
mutta heitä yhdistää muutama asia.
– Toisilla se on eettisyys.
Toiset haluaa, että se on
vähän eksoottista, että nimenomaan isäntä tuo sen.
Ja jotkut ostavat, koska
ovat olleet edellisellä kerralla tyytyväisiä laatuun.

Vesivahinko sotki
grillimyynnin

hinko, joka piti korjata.
Grillivaunumyyntiä on pitänyt lykätä.
Jonkin verran asiakkaat noutavat lihaa myös
suoraan tilalta.
– Meillä on käynyt vuoden aikana useampia perheitä. Aina kun huomataan, että tulee isompi porukka, jossa on lapsia,
niin kysytään, että haluatteko te käydä lehmiä katsomassa.

Määrä vaihtelee eri
vuodenaikoina
Suoramyytävän
lihan
määrä vaihtelee hyvinkin paljon vuodenajan mukaan.
– Kuukausimäärä on sadasta kolmeensataan ki-

loon. Esimerkiksi joulukuussa ihmiset ei oikein
osta, nauta ei tavallaan
kuulu jouluruokaan. Ja
tammikuu sitten vaan sulatellaan niitä kinkkuja.
– Kesä nyt on sitten ihan
parasta aikaa, haetaan
grilliin filettä ja erikoisempaa makkaraa. Syksyllä ja
talvella menee paistia karjalanpaistiin ja keittolihoja.
Luomutilan isännän mielestä kuluttajat suosivat
luomua puhtauden takia.
– Siinä ei ole käytetty
mitään myrkkyjä tai apulantoja. Toinen asia on
se, että luomussa eläinten elinolojen pitää olla
paremmat. Esimerkiksi
makuualueen täytyy olla
isompi, ja laiduntaminen
on pakollista.

Traktorilla14 tuntia
viitostietä pitkin
Juha Miettinen

Antti Nevalainen osallistui maaliskuussa Helsingin Senaatintorilla
järjestettyyn traktorimarssiin, jossa tuhannet
maanviljelijät vaativat
helpotusta ahdinkoonsa.
– Osallistuin marssiin
omalla traktorilla. 14
tuntia näytti menevän
aikaa sivua kohti viitostietä pitkin ajaessa.
Nevalaisen mukaan
mielenilmaus jätti kuluttajille myönteisen kuvan

tuottajista.
– Me menimme näytille, että me olemme ne
henkilöt, jotka tuottavat
teidän ruokanne. Kuluttajille jäi hyvin positiivinen näkymä sekä marssista että uutisoinnista.
Nevalaisella on tuntuma, että kuluttajista on
osaltaan traktorimarssin takia tullut tarkempia.
– Kaupassakin he lukevat tuoteselostetta, että mitä siinä on ja mistä
se on kotoisin. Nykyään

