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Atrian siitossonnihuutokauppaa koskevat sopimusehdot ja toimintaohje 
siitossonnin ostajalle  
 
Rekisteröidy ostajaksi etukäteen: 
Ostaja rekisteröityy ostajaksi ennen nettihuutokaupan alkamista ja sitoutuu rekisteröitymällä alla 
mainittuihin kaupan ehtoihin ja sonnin vastaanottamiseen viikolla 20. Ostajalle ilmoitetaan kaupan 
vahvistumisesta sähköpostitse. Sonnin kantakirjatodistus toimitetaan ostajalle sonnin mukana. Huom! Ostaja 
ilmoittaa siitoseläinvälitykseen mahdollisista tautipurkauksista karjassaan ennen sonnin kuljetusta. 
 
Lisätietoja sonneista, kuljetuksista ja maksuista 

 Kasvatustila on salmonellavapaa sekä lisäksi myytävät sonnit ovat Mycoplasma bovis-
seurantaohjelman mukaan A-tasolla, mikä tarkoittaa, että M. bovis-riskitaso on erittäin vähäinen. 
Sonnien mukana ostajalle lähetetään Nasevan Pitopaikan eläinten terveystodistus liitteineen.  

 A-Tuottajat/siitossonnikasvatustila eivät vastaa sonnien mahdollisista perinnöllisten sairauksien 
kantajuuksista. Ostaja perehtyy mahdollisesti polveutumistodistuksella ja/tai myytävien sonnien 
listalla julkaistuihin perinnöllisten sairauksien geenitestituloksiin ennen kauppaa.  

 Puolueeton eläinlääkäri käy tarkistamassa (joukkotarkastus ennen huutokauppaa) eläimet ja näin 
todetaan huutokaupattavien eläinten terveys. 

 Sonnit tai niiden kuljettaminen eivät ole A-Tuottajat Oy:n tai kasvatustilan toimesta vakuutettuja. 
Jokainen ostaja voi vakuuttaa itse sonnin kaupan vahvistuttua. 

 A-Tuottajat Oy järjestää sonnien kuljetuksen viikolla 20 tai heti sen jälkeen. Ostaja ei voi toivoa 
kuljetukseen lykkäystä. Sonnin kuljetuksen maksaa sonnin ostaja.  

 Jokaisesta huutokaupasta ostamastaan siitossonnista ostaja maksaa lisäksi 80 €/sonni 
siitoseläinvälityspalkkiota. Niiltä tiloilta, jotka eivät ole A-Tuottajien tai Pohjanmaan Lihan 
sopimustiloja, peritään välityspalkkiota 180 €/sonni. Ulkomaan vientiin menevistä sonnikaupoista ja 
niistä aiheutuvista poikkeamista on sovittava erikseen A-Tuottajat Oy:n ja siitossonnikasvatustilan 
kanssa.  

 Sonnit myydään käteismaksulla, maksuaika sonnista ja sen kuljetuksesta on 14 vrk toimituksesta. 
 Tilatuista toimeksiannoista syntyneistä kaupoista A-Tuottajat veloittaa ostajalta 100 €/sonni 

palvelumaksun sonnin laskutuksen yhteydessä 
 Kaikkiin huutokauppahintoihin ja tässä ohjeessa mainittuihin palkkioihin ja hintoihin lisätään alv. 

 
Reklamaatiot hyvissä ajoin: 

 Vain terveet sonnit myydään ja kuljetetaan. Kuljetuksen aikana syntynyt vaurio on kirjattava 
rahtikirjaan ja siitä on ilmoitettava välittömästi (viimeistään vuorokauden kuluttua sonnin 
saapumisesta tilalle) Susanna Vehkaojalle.  

 Ostajan tilalle toimitetun sonnin akuuttia loukkaantumista tai kuolemantapausta ei korvata. Vastuu 
näissä tapauksissa on eläimen ostajalla. Jos sonni loukkaantuu tai sairastuu ennen sonnin kuljetusta 
ostajalle, arvioidaan tilanne tapauskohtaisesti. Jos sonni kuolee ennen kuljetusta, kauppa raukeaa. 

 Tiineytyskyvyttömyysreklamaatiot on tehtävä Susanna Vehkaojalle ehdottomasti viimeistään 
31.7.2022 mennessä. Mikäli reklamaatiota ei ole tehty ajoissa, ostajan oikeus vedota 
tiineytyskyvyttömyyteen raukeaa. Siitoskyvyltään toimimattomaksi todettu siitossonni korvataan 
uudella sonnilla ensisijaisesti siitossonnikasvattamosta ja toissijaisesti A-Tuottajien 
siitoseläinvälityksen kautta. Toimimattoman sonnin teurastili ohjataan A-Tuottajille. Sonnin ostaja 
osallistuu korvaussonnin kuljetuskustannuksiin. Muut reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. 
Tällöin sovelletaan, jos mahdollista, siitoseläinkaupan vakiintuneita käytäntöjä. Kaikki reklamaatiot 
tutkimustuloksineen on käsiteltävä loppuun 31.12.2022 mennessä.  
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 Siitoskyvyltään toimimaton tarkoittaa astumiskyvyttömyyttä, hedelmättömyyttä tai jotain 
siitoskykyyn vaikuttavaa sairautta, joka voidaan osoittaa esiintyneen sonnilla piilevänä jo ennen 
siitossonnikasvattamosta lähtöä.  

 Jos sonni päätetään korvata uudella, se valitaan jäljellä olevista siitossonnikasvattamon 
siitossonneista viimeistään elokuun aikana. Jos kyseistä rotua ei ole enää jäljellä tai muusta 
pakottavasta syystä, voidaan korvaus maksaa rahana. Huutokaupan 1.kierroksen rodun keskihinnan 
ylittänyttä osuutta ei korvata. Sonnin ostaja maksaa korvaussonnin kuljetuskustannukset. 
Hedelmättömyysepäilty sonni lähetetään A-Tuottajien  erillisohjeiden mukaisesti teuraaksi Atrian 
teurastamoon ja siitä lähetetään sukuelimet tutkittavaksi, jos mahdollista. Korvattavan sonnin 
teurastili ohjataan A-Tuottajille. Ennen teurastusta sonni tutkitaan eläinlääkärin tai muun 
asiantuntijan toimesta tilalla. Tutkimusten ja tarkastusten tulosten perusteella ratkaistaan, onko 
reklamaatio ollut aiheellinen ja lähteekö korvaussonnista lasku ostajalle. Jos korvaussonni 
laskutetaan ostajalta, hyvitetään laskutuksen yhteydessä ostajalle takaisin A-Tuottajille ohjattu 
alkuperäisen sonnin teurastili. Korvausprosessi hoidetaan loppuun erikseen täsmennetyn aikataulun 
mukaisesti huutokauppavuoden aikana.    

 Mikäli ostajatilan astutuskäyttö alkaa sonnilla niin myöhään, että sonnin hedelmällisyydestä ei voida 
tehdä arviota ennen 31.7.2022, kantaa ostaja kaiken vastuun sonnin hedelmällisyydestä eikä voi 
vedota sonnin mahdolliseen tiineytyskyvyttömyyteen myöhemmin. 

 Ostajan on noudatettava Liitteessä 1 kuvattuja sonnin hoitoa, pito-olosuhteita ja astutuskäytäntöjä 
koskevia ohjeita. A-Tuottajat/siitossonnikasvatustila eivät vastaa ostajan tilalla tai astutustilanteessa 
vallitsevista olosuhteista johtuvasta tiineytyskyvyttömyydestä.  

 
Yhteystiedot: 

 Susanna Vehkaoja 040 750 5167, susanna.vehkaoja@atria.com siitoseläinvälitys 
 reetta.mullo@atria.com kuljetussuunnittelu 

 
 
 
Liite 1 Sonnin hoito, pito-olosuhteet ja käytännöt  
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Liite 1. Sonnin hoito, pito-olosuhteet ja käytännöt 
 
Atrian siitossonnihuutokaupasta 2022 tai sen jälkimyynnistä ostettavan sonnin käyttö astutukseen 
ensimmäisenä käyttövuotena sen ollessa alle 2-vuotias 

- sonnin astutusryhmän koko kesällä 2022 tulisi olla astutuskauden alkaessa korkeintaan yhtä monta 
naarasta kuin sonnilla on sillä hetkellä ikää kuukausina, esim. 16 kk ikä -> 16 naarasta  

- jos sonni on syntynyt toukokuussa, ei sillä voida astuttaa kuin noin 10 naarasta kesän aikana ja 
tällöin sonni ostetaan lähinnä seuraavia astutuskausia varten  

- sonnin rotu, takakorkeus ja kivesten ympärysmitta ovat iän lisäksi tärkeitä määreitä, kun sonnin 
astutusryhmää suunnitellaan.  

o Mitä pienemmät kivekset, sitä pienempi ryhmä 
o Mitä nuorempi sonni, sitä pienempi ryhmä 
o Mitä matalampi sonni, sitä tärkeämpää on etukäteen arvioida, ylettääkö sonni astumaan 

lehmiä ja onko astutusryhmässä muita haasteita sonnille, jotka haittaavat normaalia 
astumiskäyttäytymistä 

o Yksilöiden välisiä eroja löytyy, mutta yleisesti tiedetään, että angus, hereford ja simmental 
ovat kivesten koon tai hedelmällisyyden puolesta kehittyneempiä kuin charolais ja limousin. 
Limousinilla on rotutyypillisesti vuosikkaana pienimmät kivekset ja limousin-sonnit 
kehittyvät hitaimmin hedelmällisiksi tai kooltaan riittäviksi.  

 
Sonnin pito-olosuhteet, stressi ja erityisesti sillä mahdollisesti olleet mahdollisesti piileviksikin jääneet 
sairaudet, vaikuttavat merkittävästi sen suorituskykyyn, jalkojen terveyteen ja siementuotantoon. Mikäli se 
laitetaan ostajan tilalla liian vaativiin tehtäviin, voi hedelmättömyys johtua ostajan toimista ja tällöin 
reklamaatio sonnin hedelmällisyydestä tulkitaan ostajan virheeksi.  
 
Sonnin ruokinta, juomaveden saanti ja kunto astutuskaudella vaikuttavat siementuotantoon ja kykyyn astua. 
Rehun on oltava hyvälaatuista sekä tasapainoista ja sitä on oltava riittävästi tarjolla. Kivennäisruokinnasta 
on huolehdittava.  
 
Päivittäinen seuranta 
Ostajan on seurattava koko astutuskauden ajan sonnin käyttäytymistä, astumista ja astutusryhmän kiimojen 
esiintymistä niin, että siitä on osoittaa mahdollisimman tarkat muistiinpanot mahdollisessa 
reklamaatiotilanteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että muistiin kirjataan mikä lehmä/hieho on ollut kiimassa ja 
minä päivänä ja kuinka moni on uusinut 21 vrk välein kiimansa. Jokaista astumista ei tarvitse nähdä, kun 
näkee kiimat. Sonnin teknisesti onnistunut astuminen on pyrittävä näkemään ja sen tunnistaa siitä, että sonni 
nousee lehmän päälle oikein, sen molemmat takajalat nousevat hetkeksi ilmaan toimituksen lopuksi ja 
astutun lehmän häntä jää koholle.  
 
Kun lehmät tai hiehot uusivat kiimoja: 
On tavallista, että osa kiimoista uusii, varsinkin nuorsonnin astutusryhmässä. Ostaja sitoutuu seuraamaan 
kiimakäyttäytymistä ja arvioimaan tilanteen vakavuuden. Ostajan on otettava yhteys Susanna Vehkaojaan 
viimeistään 31.7.22 ja varauduttava teettämään tiineystarkastukset, mieluiten eläinlääkärillä, 
mahdollisimman pian. Tiineystarkastustuloksista on pyydettävä kirjallinen lausunto tai todistus. Ennen 
reklamaation tekemistä on syytä pohtia, voiko kiimojen uusimiseen olla muitakin syitä kuin sonnin 
taitamattomuus tai hedelmättömyys.  
  
Kun sonni ontuu tai siinä on jotain muuta tavallisesta poikkeavaa: 
Mikäli sonni rupeaa ontumaan tai siinä on jotain muuta tavallisesta poikkeavaa, on ontumisen tai muiden 
oireiden syy pyrittävä selvittämään mahdollisimman pian ja sonnille suotava lepo ja annettava hoitoa niin, 
ettei terveydentila huonone entisestään. Mikäli ontumisesta reklamoidaan on siitä lähetettävä Susanna 
Vehkaojalle mahdollisimman tarkat tiedot ja eläinlääkärin ja/tai sorkkahoitajan lausunto kirjallisena ennen 
31.7.2022 


