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Jarkko Niemi

MTT taloustutkimus

Komponenttiruokinnan 
kustannukset ja hyödyt
- esimerkkejä tilaruokinnan 

talousnäkökohdista
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Mitä on komponenttiruokinta?

• Sian ruokinta perustuu yleensä viljaan, jota täydennetään muilla 

rehuaineilla 

• Komponenttiruokinnassa rehu sekoitetaan tai valmistetaan tilalla 

kahdesta tai useammasta rehuaineesta

• Vilja

• Soijarouhe, OVR, valkuaispitoiset rouheet, palkoviljat, herat, 

panimohiiva, muut elintarviketeollisuuden sivutuotteet tms…

• Täydennysrehu, joka sisältää yleensä vitamiineja, kivennäis- ja 

hivenaineita ja rehuparanteita (”premix”), kivennäiset, öljyt, vitamiinit, 
aminohappotäydennys

• Voi olla kuiva- tai liemirehua

• Perusrehuja voi koostaa yleensä jo 4-5 komponentista
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Komponenttiruokinnan yleisyys

• Tilasekoitusta käytetään yleisesti kaikenlaisilla tiloilla, mutta 
kenties pidemmälle vietynä suuremmilla tiloilla.

• Rehuaineiden sekoitus voi tapahtua ruokintalaitteistossa 
(esim. useat liemiruokkijat), ennen sitä (esim. jauhatuksen 
yhteydessä) tai jopa vasta kaukalossa

Rehun arvoketju

4Ostorehu Tilasekoitus

Työ, kiinteät 

kulut, muut 

kulut

Ainehankinnat

• Tilasekoitus aiheuttaa kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia. 

• Rehunvalmistusprosessin työtä (hankinta, suunnittelu, jauhatus, 

muu käsittely,…) ja investointeja siirtyy tilan vastuulle 

⇒ Valmistusmäärällä voi olla merkitystä

Etuja

+ Ruokinnan suunnittelussa enemmän mahdollisuuksia

+ Voidaan hyödyntää paikallisia rehuaineita

• Säästää mm. rahtikustannuksia, esim. viljan osalta jopa 30-35 
€/t (25 €/t rehua)

• Edullisia rehuaineita, kuten elintarviketeollisuuden sivutuotteita

+ Vaatii suunnittelua ja hyvää ruokintaosaamista

• Rehun valmistus usein automatisoitu

+ Rahtikustannuksissa saadaan säästöjä, 

rehuaineiden käsittelytarpeen väheneminen
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Haittoja

+/- Vaatii työtä, mutta työn korvaus jää tilalle. Rehun 
valmistustyö tehdään tehtaan sijasta tilalla. Miten tehokasta 
toiminta on?

- Pienten komponenttierien annostelu voi olla haastavaa

- Alkuinvestoinnit voivat nostaa kustannuksia pienillä tiloilla

- Rehun tasalaatuisuudesta ja puhtaudesta pidettävä huolta. 

Rehun homogeenisuus ja koostumus voi vaihdella. Vastuu 

laadusta on tilalla. 

- Jos tila on rehualan toimija, vaaditaan HACCP ja omavalvonta

- Saattaa lisätä hieman tautiriskejä mm. koska tilalla on 

enemmän rehuun liittyviä kontakteja.

- Rehuaineiden saatavuus?
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Investoinnit

• Investointitarve riippuu lähtötilanteesta. 

• Komponenttiruokintaan on mahdollista siirtyä melko 
pienilläkin investoinneilla

• Rehusiilot pääkomponenteille

• Rehusekoitin, mikäli sitä ei ole

• Mylly viljan jauhamiseksi (tarpeen mukaan, jos ei ole)

• Varastot ja annostelija pienkomponenteille, kuten synteettisille 

aminohapoille, kivennäisille tai premixille

• Myös ostopalveluja (esim. jauhatus tai esisekoitus) voi 
hyödyntää komponenttiruokinnassa
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Komponenttiruokinta vs. täysrehu

• Mikäli tuotanto on riittävän laajamittaista, komponenteilla 
on mahdollista saada täysrehua edullisempi rehu

• Edullisempi rehu mahdollistaa nopeamman kierron

• Kokonaisuuden suunnittelussa on kuitenkin otettava 

huomioon tilan peltoviljely

• Heikosti kannattava tilan oma tuotanto voi heijastua 
sikatuotantoon

⇒Selvitettävä eri viljelyvaihtoehtojen kannattavuus ja 
rehuaineiden saatavuus ja hinta markkinoilla

⇒Liemimäisillä rehuilla rahti voi olla suuri kustannuserä
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Mahdollisia riskejä

• Salmonella, homeet/toksiinit yms.

• Virhekäyminen

• Rehuaineiden laatuvaihtelu 

• Hyvä hygienia ja oikea rehun koostumus ovat 
onnistuneen komponenttiruokinnan perusta!

⇒Analysoi rehuaineet (haista, maista, teetä analyysit)

• Pilaantunutta rehua ei pidä syöttää. Esim. toksiinit voivat 
heikentää sikojen syöntiä ja aiheuttaa oksentelua, ripulia, 

kiimahäiriöitä ja luomisia sekä heikentää vastustuskykyä! 

• Seuraa tuotantotuloksia ja valmiin rehun koostumusta!!!

• Käsittelytavat, kuten fermentaatio

• Tarkista salmonellavakuutuksen voimassaolo

10

Tarkasteltu tilaruokintavaihtoehto

a) Vilja+tehdasvalmisteinen rehu

b) Tilasekoitus (vilja+soijarouhe+täydennysrehu+pienkomponentit)

• Lihasikala, 1000 sikapaikkaa

• Mylly (tarvitaan molemmissa vaihtoehdoissa)

• Siilot eri komponenteille + kuljettimet + sekoitin

• Rekisteröityminen rehualan toimijaksi + omavalvonta

• Säästöt rahtikuluissa

• Pienemmät tarvikehankinnat, koska rehun valmistustyö työ tehdään 

tilalla

• Rehun koostumuksen SD 4% => 7%

• Taloudellisuutta tarkastellaan siankasvumallilla, joka ottaa huomioon 

mahdollisen vaikutuksen ruokintaan

Vaikutus lihasikalan talouteen

• Esimerkissä lihasikapaikkainvestoinnin tuottoarvo 
nousee 100-230 € (nettovaikutus 3-8 snt/kg lihaa)

• Merkittävimmät säästöt kuljetuskustannuksissa ja 
rehuaineiden hinnassa

• Työ- ja kiinteät kustannukset nousevat, vaikka rehun 
yksikköhinta laskee

⇒Päivittäisen rehuannoksen määrää kannattaa lisätä 3-5%, jolloin 

myös kierto nopeutuu.

⇒Valmistusmäärä ja investointien tarve vaikuttaa saataviin 

hyötyihin

• Vertailukohtana vilja+tehdasrehu. Ero täysrehu-

ruokintaan olisi suurempi.
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Onko ruokintalaite säädetty oikein?
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Kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu

• Vierailluissa emakkosikaloissa rehun liemen kuiva-ainepitoisuus 
vaihteli paljonkin venttiililtä toiselle. Vastaavia tuloksia saatu 

vastuullinen sikatalous-hankkeessa lihasikaloille

• Miten rehu sekoittuu, liikkuu ja lajittuu laitteistossa?

• Eri rehuaineet käyttäytyvät eri tavalla



11/12/2013

© MTT Agrifood Research Finland 3

Kuiva-ainepitoisuus ja ry-annos
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Sikaryhmä

CV 0%

CV10%

CV 20%

Ravinnosta tulee entistä useammin kasvua rajoittava tekijä

Esimerkki: painohajonta 90 päivää 25 kg keskipainon jälkeen

CV 10%   

CV 20%

Sian paino

Rehun kuiva-ainepitoisuuden variaatio-
kerroin ja sikapaikan tuotto
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Kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu
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Yhteenveto

• Säästöpotentiaalia rehuaineiden käsittelyn vähenemisessä 
ja mahdollisuudessa käyttää edullisia rehuaineita

• Paikalliset  rehuaineet (mm. vilja, sivutuotevirrat)

• Rehuaineiden saatavuus varmistettava, jos niitä on niukasti 
markkinoilla (mm. sopimukset, tilayhteistyö)

• Osa kustannuksista on kiinteitä ⇒⇒⇒⇒ Muuttuva kustannus 
laskee ja sikoja kannattaa ruokkia hieman vapaammin

• Tilakohtaiset erot voivat olla suuria, joten ennen 
tilasekoitukseen siirtymistä selvitä investoinnit ja 

työmenekki, vertaile rehureseptejä ja riskinhallintaa

• Rehunvalmistuksen ja ruokinnan suunnittelu ja seuranta 
tärkeää!


