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tuotantokustannus kuriin

Säilörehun laatu ja sen tuotantokustannus ovat
avaintekijöitä kannattavassa maidontuotannossa.
Rehun laadusta ei saa tinkiä, mutta rehun
hinnasta kyllä. Säilörehukustannuksen
alentaminen on vaikeaa, ellei rehuntuotannon
kustannusrakennetta koskaan selvitetä.

T

uottaja ei voi vaikuttaa
maidon hintaan, joten
kustannusten karsinta
on ainoa keino ylläpitää kannattavuus tiukkenevassa
markkinatilanteessa. Näistä kustannuksista rehut ovat yksi mer12

kittävä menoerä. Viljan hinta
muodostuu markkinoilla ja sen
kustannukseen viljelijä voi vaikuttaa vain oman tuotantonsa
osalta. Säilörehu tuotetaan
tilalla ja sen hintarakenne on
viljelijän omien valintojen tulos.

Vanhan totuuden mukaan
voit parantaa sitä, mitä voit
mitata. Säilörehun tuotantokustannuksen yhteydessä mittaus
tarkoittaa euromääräisten kulujen ja sadon määritystä. Kustannuksen yksikkö on senttiä per
kuiva-ainekilo (snt/kgka).
Tuotantokustannuksen laskeminen on ensimmäisellä laskentakerralla aikaa ja tarkkuutta
vaativa tehtävä. Laskelmaa varten tarvitaan tiedot rehunteossa
käytetystä konekannasta, työnkäytöstä, muuttuvista kustannuksista ja pellon arvosta.
Laskelma on helppo päivittää, kunhan perusasiat on ensin
kunnolla selvitetty.

EuroMaito-hankkeessa säilörehun tuotantokustannus laskettiin kymmenelle tilalle www.
atriatuottajat.fi-sivustolta saatavissa olevaa laskentapohjaa
käyttäen. Excelillä toteutettu
pohja löytyy toistaiseksi osiosta
ajankohtaista ”Laske säilörehun tuotantokustannus” -linkin
kautta. Ensimmäistä laskentakertaa varten voi olla hyvä hyödyntää neuvontajärjestön palveluja.
Kaikki menoerät ovat kuitenkin
maalaisjärjellä täytettävissä laskentapohjassa omille sivuilleen.

Ensimmäinen laskelma
Laskelman tarvitsemat tiedot on
helpointa ja tarkinta selvittää
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Säilörehun tuotantokustannus vaihtelee reippaasti muun muassa
koneketjun ja sadon määrän vaikutuksesta. Tavanomaisesti viljelynä,
kun rehuketju on kunnossa ja nurmisato hyvä, voidaan rehua tuottaa
10 sentillä per kuiva-ainekilo. Jos tuettu tuotantokustannus on yli 20
senttiä kuiva-ainekilolta, on säilörehuketjussa jotain vialla. Kustannuslaskennan avulla korjattavat kohdat tulevat helposti esille.

Tila 1, käytetynä ostettu ajosilppuri,
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Kolmen esimerkkitilan säilörehukustannuksen rakenne, snt/
kgka. Edullisin tuotantokustannus on tilalla
1, jolta löytyy käytettynä ostettu ajosilppuri ja esimerkeistä
suurin sato.
Esimerkkitiloilla 2 ja
3 on sama tuotantokustannus. Tilan 2
koneketjuna on oma
pyöröpaalain ja tila
3 käyttää urakointia.
Tilojen 2 ja 3 tapauksessa urakoinnin
ja oman pääomakustannuksen summa
ovat lähellä toisiaan.
Tilan strateginen päätös on, maksaako
urakoitsijalaskua vai
oman koneiden pääomakustannusta.
Oman työn osuus
koko kustannuksesta
on suhteellisen pieni.
Rehun hinta määräytyy valtaosin koneratkaisuilla ja sadon
määrällä.
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Tila 3.Noukinvaunu-urakointi,
17 snt/kgka
0,7

1,6
5,6

8,0
0,5
kasvukauden aikana. Kylvötöiden yhteydessä voi kellottaa yhtä
hehtaaria kohden tarvittava aika
eri työvaiheista. Lietteen levityksestä voi arvioida, paljonko
koko nurmialan lietteenlevitys
on siirtotöineen vienyt aikaa.
Kokonaistyöaika jaetaan nurmihehtaareiden määrällä. Samoin
korjuutyöhön kulunut aika on
paras kellottaa rehunkorjuun
yhteydessä. Jälkeenpäin tehdyt
arviot tuottavat yleensä liian pieniä tuntimääriä.
Työkuluun täytyy arvioida
myös esimerkiksi ojituksen
ylläpito tai yleiskustannuksena
osa suunnittelutyöstä; tukihakemukset, viljelysuunnittelu ja
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työnjohto muutamia mainittuina.
Säilörehun teko on pääomavaltaista ja työn osuus jää yllättävän pieneksi, usein alle 10
prosenttiin kaikista kustannuksista. Työmäärällä on kuitenkin
merkitystä. Nopea korjuutyö
antaa pelivaraa sääolosuhteiden
kanssa. Työn sujuminen on osa
työn mielekkyyttä, mikä on useasti euroja merkittävämpi tekijä.
Muuttuviksi kustannuksiksi
kutsutaan kuluja, jotka jäisivät pois, kun viljely lopetetaan.
Merkittävin erä tästä on lannoitus. Muita merkittäviä kulueriä
ovat esimerkiksi säilöntäaineet,
säilömuovit ja kasvinsuojeluai-

Pelto ja rakennukset
Oma konekustannus
Urakointi
Oman työn kustannus
Muuttuvat kustannukset

neet. Hintatiedot löytyvät verokirjanpidosta, mutta yksikköhinnat saadaan tarkimmin selville
ostokuiteista.
Kolmas kustannuserätyyppi
ovat kiinteät kustannukset.
Näitä ovat varastorakennusten,
kaluston ja pellon pääomakustannukset. Pellon kustannukset
muodostavat yllättäen jopa nel-

jäsosan kaikista kustannuksista.
Pellon ostohinta ei sisälly tuotantokustannukseen, mutta peltojen arvoon perustuva korkokustannus kyllä. Korkokantana
esimerkkilaskelmissa on käytetty 4 prosenttia. Pellon kustannuksiin kuuluu myös esimerkiksi peltojen vuokrat. Kuuden
tuhannen euron pellonhinnan
korkokustannus vastaa laskelmissa 240 euron pellonvuokraa.
Tuotantokustannus lasketaan tuettuna tuotantokustannuksena ja ilman tukea. Tuettu
tuotantokustannus antaa vertailukelpoisen hinnan esimer13

Tuotantokustannus on helppo laskea excelillä, kunhan vain muistaa ottaa huomioon kaikki
kustannukset. Korjuutyöhön kulunut aika on paras kellottaa rehunkorjuun yhteydessä.

kiksi verrattaessa nurmirehuja
ja ostoviljaa.
Sopimusaloilta korjattaessa
tuki jää pellon haltijalle, mikä
nostaa näiden lohkojen rehun
vertailukelpoista tuotantokustannusta. Sopimusalat eivät toisaalta tuo pääomakustannuksia, koska niitä ei omisteta eikä
vuokrata. Luomutiloilla maksetaan luomutukea, joka taas laskee merkittävästi tuettua tuotantokustannusta.

Sadon määrän mittaus on
laskennan perusta
Sadon mittaus on tärkeä sekä
ruokinnansuunnittelun että
tuotantokustannuksen laskennan vuoksi.
Sadon määrän mittauksen
perusmenetelmä on varaston
kuutiointi. Tilavuuden lisäksi
täytyy tietää myös varaston
kuutiopaino. Vielä tarkemmin
yhden kuution rehusisältö täytyy
tietää kuiva-ainekiloina, koska

tuotantokustannus ilmaistaan
kuiva-ainekiloa kohti.
Varaston mittaus onnistuu mittanauhalla. Tilavuusmitan lisäksi
tarvitaan tieto rehun kuivaaineesta. Arvaus on hyvin yleinen
kuiva-aineen arviointitapa. Tarkempi menetelmä on ottaa säilökohtainen näyte rehunteon yhteydessä esimerkiksi puolen tunnin välein. Näyte kerätään isoon
muovipussiin ja säilytetään näytekeruun ajan suljettuna varjoi-

sassa paikassa. Päivän päätteeksi
isosta näytepussista otetaan osanäyte lähetettäväksi laboratorioanalyysiin. Näytepusseja on hyvä
olla vähintään yksi rehuvarastoa
kohti.
Säilömittojen kääntäminen
kuiva-ainetonneiksi onnistuu
EuroMaito-hankkeen sivuilla
olevan Excel-laskurin avulla
(http://euromaito.savonia.
fi/julkaisut). Laskuriin syötetään varaston mitat, rehunkorjuussa käytetyn silppurin tyyppi
ja rehun kuiva-aine. Lopputuloksena saadaan varaston määrä
kuiva-ainetonneina.
Säilömittausta
tarkempi
sadonmittaustapa on kuormien
punnitus siirrettävillä ajoneuvovaaoilla. Uusimpiin ajosilppureihin ja noukinvaunuihin on
lisäksi saatavilla automaattisia
sadon määrän mittauslaitteita.
Automaattiset kuiva-aineen mittauslaitteet ovat vielä kalliita ja
harvinaisia, joten kuiva-ainemääritys täytyy tehdä laboratorioanalyysinä. EuroMaito-hankkeen sivuilta löytyy myös ohjeet
omatoimiseen kuiva-ainemittaukseen (http://euromaito.
savonia.fi/blogi/24-mitenmittaan-rehun-kuiva-aineenilman-rehulaboratoriota).

Tuotantokustannuksissa suuri
vaihtelu
Halvimmillaan tuettu tuotantokustannus on laskelmissa jää-

Yliajettavalla kuormavaa’alla rehunpainon saa mitattua luotettavasti. Vaakoja on mahdollisuus vuokrata. Kaikkia lohkoja
ei välttämättä tarvitse punnita, mutta esimerkiksi yhden säilön rehumäärän kokonaispainon kautta saadaan laskettua rehuvaraston kuutiopaino. Samaa kuutiopainoa voidaan käyttää vastaavien säilöjen rehumäärän mittauksessa.
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Nurmitikun avulla voi seurata lohkon nurmimäärän kasvua ennen
rehunkorjuuta. Periaatteena on
mitata kasvuston ojennettu korkeus. Mitä pidempää kasvusto
on, sitä enemmän satoa. Kuvan
lohko on mitattu ensimmäisen
rehunteon jälkeen, kun kasvu on
lähtenyt vasta liikenteeseen. Kolmenkymmenen sentin ojennettu
korkeus vastaa 1 300 kg/ka hehtaarimassaa hyväkuntoisessa nurmikasvustossa. Korkeusmittaus yliarvioi aukkoisen nurmen sadon.

nyt kuuteen senttiin kuiva-ainekilolta. Tämä on mahdollista
luomutuotannossa vanhaa
konekantaa käyttäen. Luomussa
sadot jäävät tavanomaista viljelyä pienemmiksi, mutta kustannuslaskennassa luomutuen suuruus kompensoi sadon määrän
vaikutuksen. Tuotantoaan laajentavilla tiloilla peltoala rajoit-

taa tuotantoa eikä luomuviljely
välttämättä ole mahdollista.
Tavanomaisessa viljelyssä saatetaan päästä luomutuotannon
tasolle yksikkökohtaisessa kustannuksessa. Selitys poikkeuksellisen matalaan tuotantokustannukseen saattaa kuitenkin
löytyä laskentavirheestä, jos esimerkiksi pellon kustannuksia ei

ole muistettu ottaa laskelmaan
mukaan.
Tavanomaisessa viljelyssä 10
senttiä kuiva-ainekilolta tuettua
tuotantokustannusta on kova
tulos. Tämän rajan saavuttaminen vaatii hyvää satoa ja pääomakustannuksiltaan edullista koneketjua. Monissa tapauksissa sääolosuhteista riippuvainen sadon
määrä vaihtelee enemmän kuin
rehuntuotantoon käytettyjen
panosten määrä. Tällöin satomäärän pienentyessä tuotantokustannus nousee selvästi. Kääntäen tarkasteltuna sadon lisäys
tuo edullista karkea-rehua.
Kymmenen sentin sarjaan
on hyvänä satovuotena mahdollista päästä esimerkiksi ura-

kointia hyödyntävällä kokoviljan
korjuulla. Kertaniittoinen kokovilja käyttää tehokkaasti hyväkseen sekä lannoitteet että urakoitsijan koneketjun.
Edellisellä aukeamalla on piirakkakuvioin esitetty säilörehun tuetut tuotantokustannukset kolmelta tilalta.
Tilalla 1 säilörehun tuettu
tuotantokustannus 6 600 kilon
kuiva-ainesadolla on kilpailukykyinen, 12 snt/kgka. Tilalla
tuotanto perustuu käytettynä
ostettuun omaan ajosilppuriin.
Lisäksi hyödynnetään urakointipalvelua rehun siirtotyön osalta.
Käytetty ajosilppuri mahdollistaa nopean rehunkorjuun ja
tuottaa edullista rehua investointiin nähden. Käytetty kone
vaatii kuitenkin suhteellisen paljon huoltotyötä ja korjaustaitoa,
joten se sopii ainoastaan osalle
maatiloista.
Tila 2 käyttää korjuumenetelmänä omassa omistuksessa olevaa pyöröpaalausta. Kesällä 2016
hehtaarisato oli 7 400 kuiva-ainekiloa ja tuotantokustannus 13
snt/kgka. Seuraavana kesänä
sato jäi 5 300 kuiva-ainekiloon
ja tuotantokustannus nousi 17
senttiin kuiva-ainekiloa kohti.

Kolmannen niiton rehunkorjuu
◼◼ Kolmannen niiton rehunteko on yleistymässä myös pohjoisemmassa Suomessa.
Kolmen niiton strategialla saadaan koko
kesän sadon D-arvo mahdollisimman korkeaksi ilman sadon määrän menetystä. Miinuspuolena syysniitossa on sen muita niittoja pienempi hehtaarisato, mikä nostaa korjuukustannusta varsinkin urakoituna. Syksyn edetessä yöt pitenevät ja kaste pysyy
aamulla pitkään. Tämä vaikeuttaa huomattavasti esikuivatusta ja rehu jää usein
märäksi. Märkä rehu tarvitsee paljon säilötilaa ja virhekäymisten riski kasvaa.
Luke Maaningalla rehua tehtiin myös syyskuun lopussa 2017. Niittoajankohta määräytyi sadepäivien välistä löytyneelle muutamalle poutapäivälle. Sateettomuudesta
huolimatta ilma oli hyvin sumuinen ja rehun
kuiva-aine jäi alle 20 prosentin.
Kuvan lohkolta tehty koerehu syötettiin
lehmille talven aikana. Kokeessa ensimmäi-
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Rehuntekoa
Maaningalla syyskuussa 2017. Elokuun jälkeen satoa
muodostuu enää
vähän ja korjuupäivä
riippuu lähinnä sääolosuhteista.

nen niitto tuotti maitoa eniten ja kolmas
niitto selvästi vähiten. Pienin maitotuotos oli
seurausta kolmannen niiton heikosta rehunsyönnistä.
Aikaisemmissa ruokintakokeissa syysniitto on ollut parhaimmillaan vertailukelpoi-

nen aikaisempien niittojen kanssa. Syysrehua syödään kuitenkin keskimäärin kesäniittoja heikommin ja syysniiton maidontuotantovaikutus on usein heikompi, mitä D-arvon
perusteella voisi odottaa. AS
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Käytettynä ostetulla ajosilppurilla rehunteko etenee nopeasti ilman suurta
pääomakustannusta. Lisävaatimuksena on kuitenkin hyvät korjaus- ja
huoltotaidot.

Tilalla 3 rehu urakoidaan
noukinvaunulla. Tila on vastikään investoinut uuteen navettaan eikä säilörehuketjuun
haluttu laittaa kiinni pääomia.
Esimerkkitilan tuettu tuotantokustannus 6 300 kilon sadolla on
17 snt/kgka, vaikka tuettua kustannusta nostaa sopimusaloilta
korjattava rehu. Sopimusaloilta
saamatta jäänyt tuki kompensoituu tilaan 2 verrattuna suuremmalla sadolla.

Luke Maaningalla säilörehun
korjuu perustuu urakointipalveluun. Tuettu tuotantokustannus on 7 500 kuiva-ainekilon
sadolla 14 snt/kgka. Urakointia
käytettäessä sadon pieneneminen näkyy suoraan kustannuksessa, koska korjuuhinnoittelu
on sadosta riippumaton hehtaaritaksa. Kolmannen niiton
käyttö nostaa hehtaarikohtaista
korjuukustannusta suoraan kolmasosalla. Paalausta käytettäessä
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Nyt avataan
kivennäiskevät

Kun tilaat
1 000 kg

rakeisia kivennäisiä,
erikoisrehuja ja
Premi-Tähti-kivennäisiä
tai 2 000 kg muita
jauheisia kivennäisiä
samalla kertaa

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusentahtirehut.fi
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sato ei ole niin merkittävä tekijä,
koska hinnoittelu perustuu paalien lukumäärään. Toisaalta kolmas niitto on usein kuiva-aineeltaan matalaa, mikä taas nostaa
hehtaarikohtaista paalilukua ja
samalla paalauslaskua.
Tilaesimerkit osoittavat, että
hyvään lopputulokseen voi
päästä monella eri tavalla. Sääolosuhteista riippuvalla sadon
määrällä on huomattava merkitys. Kesän säille ei mahda
mitään, mutta koneketju täytyy
miettiä omalle tilalle sopivaksi.
Ylikoneistus nostaa kustannuksia väistämättä.
Tuotantokustannuksen nousu lähelle 20 senttiä kuivaainekiloa kohti on vielä tavanomaista. Tällaisilla tiloilla voi
olla suhteellisen uusi konekanta, mikä nostaa pääomakustannusta. Investointiin nähden
pieni sato tai suuri sopimusalojen osuus nostavat kustannusta.
Kallis pellon vuokrahinta heijastuu myös suoraan tuotantokustannukseen.
Tuettu tuotantokustannus
välillä 20–30 snt/kgka on jo
hälyttävän korkea. Tällaisilla
tiloilla säilörehuketjussa on
jotain vialla. Kustannuslaskennan avulla korjattavissa olevat
kohdat tulevat esille.
Euroopassa sadot ovat runsaita, mutta pellon hinta on
myös aivan eri luokkaa Suomeen verrattuna. Hollannissa

peltohehtaarista voidaan maksaa jopa 100 000 euroa. Neljän prosentin korkokustannuksella pellon pääomakustannus
on 4 000 euroa vuodessa. Murheensa itse kullakin.

Kun peltoa on runsaasti
Yleisesti sadon määrän lisääminen on tavoiteltavaa. Runsasta
satoa tärkeämpää on kuitenkin
oikean rehumäärän tuottaminen. Pelloilla täytyy tuottaa vain
navetan tilaama rehumäärä.
Pohjoiseen siirryttäessä nurmirehun tuotannolle ei ole oikein
järkeviä vaihtoehtoja ja sadon
lisäys voi johtaa tarpeeseen nähden liian suureen rehuvarastoon. Hyödyntämätön rehu on
kaikkein kalleinta rehua.
Suuri peltoala antaa tilalle
vaihtoehtoja viljelyn suunnitteluun. Navetan lähellä olevat lohkot kannattaa aina viljellä maksimisadon mukaisesti, koska siirtomatkat ovat lyhyitä. Talouskeskuksesta kauemmaksi siirryttäessä viljelyn intensiteettiä voi
alentaa.
Matalan eläinpaineen tapauksessa luomutuotanto on nykyhinnoilla varsin kannattava vaihtoehto. Luomutuotanto on erikoistuotantoa ja luomuun siirtyminen vaatii asianmukaisen
ammattitaidon hankkimista. ◻
Kirjoittaja toimii tutkijana Luke
Maaningalla.

Kaupan päälle

Leatherman
Wingman
Laadukas 14 työkalun
kombo, mm. jousiavusteiset kärkipihdit,
sivuleikkurit, sakset,
veitsi, viila, 3 ruuvimeisseliä ja mitta.

Kampanja-aika
1.3.–31.5.2018
Saat halutessasi
edun alennuksena.
Myynti: maatalouskaupat

EuroMaito-hanke
 Mukana 12 pilottitilaa Itä-Suomen ja Kainuun alueilta
 Toteuttajina Luke, Savonia AMK ja ProAgria
Pohjois-Savo
 Päärahoittaja Euroopan maaseudun kehittämisen
maaseuturahasto
 Yhteistyökumppaneina ItäMaito, Hankkija, Atria,
Faba ja Suonentieto
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