Suomalaista
laatulihaa

Ensimmäinen
sikalarakennus
rakennetaan ostotontille

1977

Ensimmäinen
emakkosikalan ja
lihasikalan laajennus

1999

Sukupolvenvaihdos

2000

Emakkosikalasta
toimintamuodon muutoksella
Latvalan Maatila Oy

2004

Louhikon Sikako Oy:n lihasikalan
rakentaminen ja emakkosikalan
toinen laajennus

Lihantuotantoa
viiden yrityksen
voimin
Latvala Farms
on perheyritys, jonka alla toimii viisi erillistä firmaa, neljä Etelä-Pohjanmaalla ja yksi Lappeenrannassa. Kaikki yritykset ovat erikoistuneet joko
porsastuotantoon tai lihasikojen kasvatukseen. Jokainen yrityksistä on
oma osakeyhtiönsä ja sijaitsee omalla tontillaan, mikä helpottaa tuotannon
vertailua ja pienentää eläintautien riskiä. Yritykset toimivat kuitenkin tiiviisti
yhdessä ja tukevat toisiaan.
Toiminnan alkupisteenä on Ylistarossa sijaitseva Latvalan maatila,
jonka Vesa Latvalan vanhemmat hankkivat 1960-luvulla. Sikojen pito
alkoi seuraavan vuosikymmenen puolella aluksi pienimuotoisena, ja
ensimmäinen sikalarakennus valmistui vuonna 1977.
Kokonaisuutta on laajennettu vähitellen, mutta merkittävin askel
otettiin vuonna 1999, jolloin Vesa Latvala otti päävastuun toiminnasta.
Sikojen pito muuttui selvästi ammattimaisemmaksi ja toiminta siirtyi
osakeyhtiömuotoon. Nykyään mukana päivittäisessä työssä ovat myös
Vesan vaimo Jaana Latvala sekä pariskunnan vanhin poika Konsta, joka
vastaa yritysryppään uusimman tulokkaan Louhikon Korsikan toiminnasta.
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2005

2012

Latvalan Maatila Oy:lle
uusi välikasvattamo ja
emakkosikalan
kolmas laajennus

Uuden emakkosikalan
(EK-Porsas Oy)
osto

2014

Uuden lihasikalan
(LatvaPork Oy)
osto

2015

2016

Louhikon Sikako Oy:n
lihasikalan
laajennus

Latvalan Maatila Oy:n emakkosikalan
neljäs laajennus
(vapaaporsituskarsinoita)

2019

2020

Latvalan Maatila Oy:n
välikasvattamon
laajennus

Louhikon Korsika Oy:n
lihasikalan rakentaminen
alkaa

Latvalan
Maatila Oy

• Sijaitsee Ylistarossa
• Toiminta nykymuodossaan alkanut vuonna 2000
• Toimialoina kasvinviljely ja porsastuotanto

Louhikon
Korsika Oy

• Sijaitsee Ylistarossa
• Toiminta nykymuodossaan alkanut vuonna 2020
• Toimialana lihasikojen kasvatus

Louhikon
Sikako Oy

• Sijaitsee Ylistarossa
• Toiminta nykymuodossaan alkanut vuonna 2004
• Toimialana lihasikojen kasvatus

LatvaPork Oy

• Sijaitsee Ilmajoella
• Toiminta nykymuodossaan alkanut vuonna 2016
• Toimialana lihasikojen kasvatus

EK-Porsas Oy

• Sijaitsee Lappeenrannassa
• Toiminta nykymuodossaan alkanut vuonna 2014
• Toimialana porsastuotanto

Maan rakentaja.
Ammattitaitoista maanrakennuksen kokonaisurakointia
 Kaivinkone ja traktorityöt, mm.
kunnallistekniikan rakentaminen
sekä rakennusten pohjatyöt
 Murskeet ja soramurskeet
omalta louhokselta
 Putkimyynti

 Teiden kunnossapito- ja
parannustyöt
 Kuorma-auto ja
vaihtolavakuljetukset
 Puutarhan hoitoon mm. seulotut
mullat, mukulakivet ja kuorikatteet

tuomet.fi  puh. 040 4806 999
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Ammattimaista
liiketoimintaa

Latvala Farmsin sikatiloja johdetaan kuin mitä
tahansa osakeyhtiöitä. Toiminta on tehokasta ja volyymit suuria. Yritykset työllistävät ympärivuotisesti noin
15 työntekijää ja kasvinviljelyn sesonkikaudella reilusti
enemmän.
Latvalan tilat ovat uuden ajan älytiloja, joissa ovat
käytössä modernit työkalut. Sikaloiden toiminta on
pitkälti automatisoitua, ja esimerkiksi lämpötilaa,
ilmanvaihtoa ja ruokintaa tarkkaillaan koko ajan.
Kameroiden ja etäyhteyksien avulla olosuhteita on
helppo valvoa ja tarvittaessa muuttaa. Jos olosuhteissa tapahtuu jotain poikkeavaa, automaattihälytys
kertoo asiasta välittömästi.

DEEREN ALKUPERÄISET VARAOSAT JA HUOLTO
www.konehuoltolaukkanen.fi | Lieto | puh. 0500 226 028
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Tietotekniikka lisää turvallisuutta. Ovien sähkölukot
avautuvat henkilökohtaisella kulkunapilla, ja kulunvalvontajärjestelmän ansiosta pystytään seuraamaan,
kuka tiloissa on liikkunut. Huolellinen valvonta on
tärkeää bioturvallisuuden kannalta ja erityisesti
herkästi tarttuvien, Suomessa toistaiseksi esiintymättömien eläintautien, kuten salmonellan ja afrikkalaisen
sikaruton, ehkäisemiseksi.
Bioturvallisuutta tukee myös tarkka huolenpito
hygieniasta. Karsinat desinfioidaan jokaisen porsaserän välissä, ja henkilökunnalla on omat työvaatteet ja
-kengät jokaista rakennusta varten.

Näkyy
viimeisellä
rivillä.

Kaikki
taloushallinnon
palvelut

Seinäjoki | Kurikka | Kauhajoki | Jalasjärvi | Alavus | Lapua

Latvala Farms on ammattimaisesti
johdettu moderni perheyritys, jonka
toiminnasta päävastuun kantavat
Jaana ja Vesa Latvala.

Keskenään yhteensopivat
tietojärjestelmät tuottavat tarkat
yhteenvedot joka sikalan tilanteesta.
Raportointi on yksityiskohtaista,
ja talteen merkitään kaikki
tiedot porsaiden syntymästä
teurastukseen.

Ruokinnan optimoinnissa auttavat
tietokoneohjelmat, jotka laskevat
parhaan mahdollisen rehuseoksen
kullekin porsaserälle ja huolehtivat
myös rehujen punnituksesta.
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Teollisuushallit

Maatalousrakennukset

Betonielementit

Hietalahti ja Pojat Oy

Hietalahti ja Pojat Oy on perheyritys, joka myy, suunnittelee,
valmistaa, kuljettaa ja asentaa laadukkaita betonielementtejä.

www.hietalahtijapojat.fi

maatalouteen, teollisuuteen ja asumiseen
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Talonrakentaminen

Hietalahdentie 46, 69510 Halsua
puh. 06 860 5000 • hp@halsua.fi

Tukena vahvat
kumppanuudet
Varsinaisen eläintenhoidon lisäksi sikatilan toimintaan
kuuluu monia osa-alueita tietotekniikasta taloushallintoon ja tuholaistorjuntaan. Niiden hoitamisessa hyvät
ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat korvaamattoman arvokkaita.
Latvala Farms pyrkii pitkäaikaisiin kumppanuuksiin,
jotka tuovat lisäarvoa molemmin puolin. Käytössä
ovat muun muassa sähköinen taloushallinto ja
sähköinen laskutus, jotka on ulkoistettu ammattitaitoiselle tilitoimistolle. Vartiointiliike huolehtii, etteivät
asiattomat henkilöt pääse tunkeutumaan tiloihin.

Tuholaistorjuntayritys puolestaan tukee bioturvallisuutta tarkistamalla jyrsijä- ja muun tuholaistilanteen
kuukausittain.
Suurin osa Latvalan sikaloissa syntyvästä lannasta
päätyy yhteistyötiloille, jotka hyödyntävät lannan peltojen lannoitteena. Näiltä tiloilta hankitaan myös rehua
Latvalan omien sikojen tarpeisiin siltä osin kuin oma
rehuntuotanto ei riitä. Osa lannasta käytetään Latvalan
omilla pelloilla. Lannan tehokkaalla hyödyntämisellä
voidaan edistää kiertotaloutta ja ehkäistä ilmastonmuutosta.

Toiminnan lähtökohtana on
järkevä ulkoistaminen. Omaan
ydinosaamiseen liittyvät työt
tehdään itse, muut on annettu hyvien
yhteistyökumppaneiden hoidettaviksi.
Näin on selkeytetty vastuunjakoa
ja saatu ympärille ammattilaisten
verkosto, johon voi aina tukeutua.

Sisä-ja ulkomaalaukset, pienet kirvesmiestyöt, laatoitukset

JH-MAALAUS

Puh. 0400 367 188 • jorma.hyovalti@netikka.fi
Maatalouskoneiden
varaosat ja
huolto
Puh. 0400 365 400  trv-osat.fi

M. Lautamäki Oy
Latvalan rakennustarviketoimittajana jo 20 vuotta

www.lautamaki.fi
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Lihaa kotimaiselta
perhetilalta

Kaikki Latvala Farmsin yritykset ovat Atrian sopimustuottajia,
ja niissä kasvatettavat porsaat menevät yksinoikeudella Atrialle.
Yhteistyö on alkanut vuonna 2007. Kauppojen hyllyissä Latvalalta
peräisin olevat tuotteet tunnistaa pakkauksen tekstistä ”Latvalan tila”.
Merkintä on osa Atrian tilajäljitettävyyskonseptia, jossa lihan alkuperä on
jäljitettävissä aina maatilalle ja karsinaan asti.
Latvala Farms on ollut järjestelmässä mukana
siitä asti, kun Atria aloitti sen sikojen osalta
vuonna 2013. Jokainen porsas saa oman
yksilökohtaisen tunnisteensa heti syntyessään, ja tunnisteen avulla sen matkaa
on helppo seurata koko elinkaaren ajan.
Alkuperän lisäksi merkintä takaa
varmuuden siitä, että liha on tuotettu
ilman antibiootteja.

Yhteistyö Latvaloiden kanssa on ollut
koko ajan toimivaa ja luotettavaa.
Vuorovaikutus on sujunut molemmin
puolin hyvin ja avoimesti.”
Marko Övermark &
Pasi Pohjois-Koivisto
A-Tuottajat Oy

SUOMALAISELTA valmistajalta
SUOMALAISELLE tuottajalle
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Suomalainen sianliha on puhdasta ja
laadukasta, ja ketju tilalta kuluttajan
ruokapöytään on lyhyt. Valitsemalla
suomalaista lihaa tukee samalla
kotimaista työtä.

Luotettava kumppani
maatilan arkeen!

Kysy lisää palveluista:
Juha-Matti Toppari, palvelupäällikkö
puh. 043 825 2806,
juha-matti.toppari@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

www.proagria.fi/ep
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Eläimet aina etusijalla

Kuljetukset ovat eläimille usein stressaavia,
joten niiden pituus pyritään minimoimaan.
Latvalan porsitus- ja lihasikalat sijaitsevat
lyhyen matkan päässä toisistaan. Myös Atrian
teurastamo on lähellä, joten eläimet joutuvat
olemaan autossa mahdollisimman vähän.

10

Konsta Latvala opiskelee
agrologiksi ja on hoitanut
possuja ja tehnyt vapaaaikanaan konetöitä jo
kymmenvuotiaasta.

Latvala Farmsilla eläinten terveys ja hyvinvointi on todella tärkeää ja sioista pidetään hyvää
huolta. Yksi hyvinvoinnin kulmakivistä on laadukas
rehu. Suuri osa sikojen tarvitsemasta viljasta tuotetaan
itse ja loput ostetaan lähialueen tiloilta, joiden kanssa
on tehty yhteistyötä jo pitkään. Näin tiedetään aina
tarkasti, mitä eläimet syövät.

Monissa Euroopankin maissa tuotantoeläimille syötetään runsaasti antibiootteja, mutta Suomessa niiden
määrä on todella vähäinen hyvien tuotanto-olosuhteiden ansiosta: rehu on puhdasta eikä salmonellaa tai
muita vakavia eläintauteja ole. Toki eläimiä lääkitään
tarvittaessa, mutta lääkkeitä saaneet yksilöt pidetään
erillään muista koko ajan, myös teurastamossa. Lääkkeiden käyttöä seurataan tarkasti.

Viljan lisäksi rehuna käytetään ohranvalkuaista, jota
syntyy Altian Koskenkorvan tehtaalla alkoholintuotannon sivutuotteena sekä heraa, jota syntyy lähialueen
meijereissä tuotannon sivutuotteena. Tehtaat sijaitsevat lähellä sikaloita, joten rehulla on lyhyt kuljetusmatka. Soijaa tai muuta tuontirehua Latvalan tiloilla ei
käytetä lainkaan.

Läsnäolo ja kokoaikainen tarkkailu ovat oleellisia sikojen hyvinvoinnin varmistamisessa. Siinä hyvänä apuna
ovat tekniset apu- ja seurantajärjestelmät. Esimerkiksi
kovilla helteillä siat pääsevät suihkuun. Sprinklerimäisesti toimivat automaattisuihkut viilentävät tehokkaasti.

Osaavat työntekijät pitävät eläimistä
hyvää huolta. Kaikesta tietotekniikasta ja
automaation mukanaan tuomista eduista
huolimatta sikatiloilla tarvitaan edelleen
myös ihmistyövoimaa. Osa työntekijöistä
on viihtynyt Latvalalla jo yli kymmenen
vuoden ajan.
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Latvalan Maatila Oy
Louhikonmäentie 46
60560 Halkosaari
Louhikon Korsika Oy
Louhikonmäentie 65
60560 Halkosaari
Louhikon Sikako Oy
Louhikonmäentie 65
60560 Halkosaari

Puh. 040 550 7694
vesa.k@latvalafarms.fi
www.latvalafarms.fi

LatvaPork Oy
Toralantie 80
61330 Koskenkorva
EK-Porsas Oy
Huomontie 200
54300 Lappeenranta

Monipuoliset sähkötyöt
suunnittelusta toteutukseen
www.simak.fi

iä
Reht
• Sähköasennukset
lä• Automaatioasennukset ete aista
l
pohja taitoa!
• Sähkösuunnittelu
i
matt
• Valaistussuunnittelu am

• Automaatiosuunnittelu
• Tarvikemyynti

WEDA:n sikalakalusteet,
liemi- ja kuivaruokintajärjestelmät ja erilaiset
porsasruokintajärjestelmät.

www.simak.fi/weda

