


Pienteurastamo ja lihapuoti avataan kesäkuussa 2016  
 

Päätuote oman tilan possu ja mangalitza 
 

Rahtiteurastukseen otamme vastaan possuja, nautaa, 
lammasta ja hevosta 

 
Haemme hyväksynnän myös riistankäsittelylle, joten 

kauttamme saa myös riistaa jahtikauden aikana 
 



Taustaa: 
 

Olemme maatalousyrittäjiä Vallilantilalla, Vehmaalla.  
 

Päätuotantosuunta sianlihantuotanto 100 emakon 
yhdistelmäsikalassa. 

 
Lisäksi kasvatamme mangalitzoja eli villapossuja. 

 



 
 

Ajatusta omasta teurastamosta ja lihan suoramyynnistä 
hauduteltiin useampi vuosi.  

 
Päätöstä vauhditti maatalouden edelleen jatkuva kriisi. 

 
Kotimainen ruoka ja varsinkin lähiruoka on meille 

tärkeä asia. Olemme itse saaneet nauttia 
itsekasvatetusta lihasta ja nyt haluamme tarjota sitä 

muillekin    
 

Positiivinen palaute on ollut rohkaisevaa.  
 
 



Meillä on halussamme koko ketju porsaasta 
teurasikäiseen asti. 

 
Joutilaat emakot pääsevät ulkoilemaan heti säiden 

lämmettyä.  
    

Lihasiat pääsevät jatkossa myös ulkoilemaan niin 
halutessaan. 

 
Ruokinnassa hyödynnetään kaikki oman tilan viljat 

sekä härkäpapu, lisäksi viljaa ostetaan naapuritiloilta.  
Ainoana teollisena rehuna on meille optimoitu Rehuxin 

tiiviste jolla varmistetaan tarvittavat vitamiinit ja 
kivennäiset.  

  



Mangalitza eli villapossu on alkuperäisrotu Unkarista. 
 

Soveltuu hyvin Suomen oloihin, pärjää 
rasvakerroksensa ansiosta ulkona myös talvella. 

 
Kasvatetaan hitaasti, yleensä noin 1.5-2 vuotta. 
Pääravinto, heinä ja kaura-härkäpapu jauho.  

 
Liha eroaa täysin normaalista sianlihasta. On väriltään 
punaisempaa ja hitaasta kasvatuksesta johtuen rasva 

marmoroituu lihassyiden väliin. 
 

Mangalitza on erityisesti tunnettu hyvälaatuisesta 
rasvastaan. Rasva sisältää huomattavan paljon 

tyydyttymättömiä rasvahappoja ja mm. omega 3:sta.   





Rakennustyöt aloitettiin 14.10.2015 



Laitoshyväksyntähakemus ja 
omavalvontasuunnitelman ensimmäinen versio on 

toimitettu Eviraan. 
 

Rakennustyöt saadaan varmasti ajoissa valmiiksi mutta 
se koska hyväksynnät saadaan, on vielä arvoitus.  

 
Tavoite on asetettu kesäkuun alkuun.  



Tavoitteena on saada koko oma tuotanto myytyä 
yrityksen kautta. Tarkoittaa noin 2000 possua/vuosi, 

lisäksi rahtiteurastus eläimet 
 

Teurastuspäivä on maanantai ja lihanleikkuu ja 
pakkaaminen alkaa tiistaina 

 
Ensimmäiset toimitukset asiakkaille voidaan tehdä jo 

tiistain aikana, viimeistään keskiviikkona.  
 

Oma myymälä on auki perjantaisin 12-19 
 
 



Asiakaskohderyhmänä lähialueen asukkaat, 
kesäasukkaat, REKO-ruokapiirit, kaupat, 

ammattikeittiöt ja ravintolat.  
 

Tavoitteena on olla palveleva lihapuoti. 
 

Toimituksia varten käytössä on kylmäauto 
 
 



Projektin etenemistä voi seurata nettisivuilla, 
www.vallanmaukas.fi tai Facebookissa Vallan Maukas 

Oy 
 

Tilan elämää voi seurata nettisivuilla, 
www.vallilantila.fi tai Facebookissa Vallilantila 

 
Yhteystiedot: 

Toni Hokuni, 040 5941 918 
Tiina Hokuni, 040 5433 287 
vallanmaukas@vallilantila.fi 

http://www.vallanmaukas.fi/
http://www.vallilantila.fi/



