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HANKKIJA ON SUOMEN SUURIN REHUVALMISTAJA 

Hankkijan rehutehtaat sijaitsevat Turussa, Seinäjoella, Kotkassa ja 
Säkylässä.

Hankkija valmistaa rehuja kaikille maatilan eläimille: lypsykarja, lihanauta, 
siat, munintakanat, broilerit, kalkkunat, lampaat, porot.

Rehuvientiä 30 maahan.



HANKKIJA’S FEED FACTORIES

Turku,  240 000 T Seinäjoki, 240 000 T

Kotka, 110 000 TSäkylä, 50 000 T



TURUN REHUTEHDAS

• Henkilöstö 22

• Valmistus n. 200 Milj. kg vuodessa

• Tehdas käy 24/6

• Sika/Siipi 50/50 %

ERITYISPIIRTEET

• 4 raelinjaa mahdollistavat tehokkaan ja 
muuntumiskykyisen valmistuskapasiteetin.

• Erillisjauhatus mahdollistaa raaka-aineiden eri 
jauhatuskarkeudet.

• Siilotilaa on raaka-aineille yli 100 siiloa, mikä 
mahdollistaa monipuolisen raaka-aineiden käytön.

• Syncrolinja, jolla voidaan sekoittaa valmiista 
rehuseoksista lukematon määrä eri variaatioita.

• Suomen ainoa tehdas, jolla on lupa valmistaa 
lääkerehuja.



RAAKA-AINE KONTROLLI

• Tuontiraaka-aineista analysoidaan salmonella ennen tehtaan vastaanottoa.

• Tuontiraaka-aineista analysoidaan myös ravintoaineet ennen käyttöön
ottoa.

• Raaka-ainekontrolli ei-toivotuista materiaaleista, kuten dioxinit, 
raskasmetallit, mycotoksiinit ja torjunta-ainejäämät

• Kaikki viljat analysoidaan ennen vastaanottoa(NIT-analysaattori ja Don-
testeri). Kaikki vilja kotimaista.

• Kaikki raaka-aineet arvioidaan aistinvaraisesti ennen vastaanottoa.

• Referenssinäyte raaka-aineista säilytetään vähintään 6 kk.

• Jäljitettävyys kaikista raaka-aineista tehtävissä.



TURUN REHUTEHTAAN VILJAVARASTO

• Siilot 6 kpl. Kapasiteetti a’ 2055 m³

• Siilot 2 kpl. Kapasiteetti a’ 1015 m³

• Kokonaiskapasiteetti:  14300 m³, viljaa n. 10000 t

• Mahdollistaa viljojen lajittelun eri tarpeiden mukaan



LAATUSTANDARDIT

ISO-9001 laatusertifigaatti (rehu, vilja, siemen) 

ISO-14001 ympäristösertifigaatti (rehu, siemen)

Progut ja Progres- rehuraaka-aineilla 
kansainvälinen GMP+ sertifigaatti

Viljakaupalla GTP-sertifigaatti.



HANKKIJAN OMA ANALYSOINTI

• Rehukauppa sertifigoitu ISO 9001 mukaan vuodesta 1994

• Oma laboratorio Turussa

– Salmonella

– Muut mikrobiologiset analyysit

– Ravinteet (kosteus, proteiini, rasva, kuitu, tuhka)

– Proteiini sulavaisuus

– Vilja-analyysit, mukaanlukien toksiinit

– Vitamiinit

– Peroxiidiluku



HYGIENIA

• Nollatoleranssi Salmonellalla Suomessa

• Raaka-aine ja pölyanalyysit

• Hankkijan oma Laboratorio analysoi yli 10 000 näytettä vuosittaisn ja yli
5000 näytettä raaka-aineista ja tuotteista analysoidaan Eviralla.

• Puhdistus ja desinfiointiohjelma tehtaalla.

• Tuholaistorjuntaohjelma tehtaalla.



PROGRES® – A NATURALLY ACTIVE FORCE

A revolutionary feed innovation from Hankkija’s own research and 
development.

Based on resin acids of rosin, the natural protection method of coniferous 
trees against bacteria

Supports health, productivity and wellbeing of animals.

Efficacy proven in numerous scientific trials.

Export to Europe, Asia, Russia.



KIITOS!


