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Peltoviljelyn haasteita tulevaisuudessa  

Ilmastonmuutos Tuotannon tulee sopeutua leudontuviin talviin ja sään ääri-ilmiöihin. 

Kasvintuhoojariski kasvaa. Viljelyn tulee hillitä 

kasvihuonekaasupäästöjä, sitoa entistä tehokkaammin hiiltä ja 

ravinteita. 

Ruokajärjestelmien 

yksipuolisuus ja 

biodiversiteetti  

Maailma: 75 % energiasta 12 kasvi- ja 5 eläinlajista; 60 % energiasta 

riisistä, vehnästä, maissista. Suomi: 95 % kasviperäisestä proteiinista  

viljoista  

Valkuais-  ja 

typpiomavaraisuus  

Kotimaisen valkuaisvaje kotieläinten lisäruokinnassa. 

Kasvintuotannossa: väkilannoitetyppeä käytetään 74 kg/ha, biologisesti 

sidottua typpeä 5 kg/ha, nurmiviljelyssä lannasta 40 kg N/ha.   

Tuotannon kilpailukyky Alhaiset tuottajahinnat, korkeat tuotantokustannukset. Keskittyminen ja 

ruuan tuonti  haastavat kotimaisuutta. 

Ravitsemuksen kannalta 

järkevien viljelykasvien 

tuotanto  

Marjat, hedelmät, vihannekset sekä kuituja, tyydyttymättömiä 

rasvahappoja ja proteiineja sisältävät vaihtoehdot kiinnostavat. 

Ikääntyviä ja   erikoisruokavalioita noudattavia entistä enemmän. Myös 

peltokasveilla ravintosisällöllä jatkossa merkitystä.  

Kulttuurinen ja sosiaalinen 

ulottuvuus 

Kuluttajalla (ruoka) ja viljelijällä (viljeltävät kasvit) valintoihin vaikuttavat 

perheen tavat, asenteet ja perinteet. Paikallisuus, kestävyys ja 

eettisyys voivat olla myyntivaltteja.    
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Lähde: http://phosphorusfutures.net/ 

Fosforin mallinnettu ja todellinen  tuotanto nk ’Hubertin’ käyränä, perustuen tunnettujen raakafosfaattivarantojen 

arvioituun fosforimäärään. Tiedot  perustuvat  USA:n ja Euroopan lannoitevalmistajien yhdistyksen tietoihin.  

Fosfori on esitetty alkuaineena eikä fosroripentoksidina (jonka fosforipitoisuus on 44%) tai raakafosfaattina (joka 

sisältää 29-34% fosforipentoksidia),  joita toimiala yleensä käyttää. Kun tuotantotiedot sovitettiin Gaussin 

jakaumalle, saadaan huipputuotannoksi 28 Megatonnia fosforia vuodessa ja huippuvuodeksi 2034.  
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Proteiiniomavaraisuuden kasvattaminen ja 

tuontiriippuvuuden vähentäminen. 

  
• Rehujen kohdalla tavoitellaan soijattomuutta. Tulee huomioida se, että 

kotimaista soijaa tulisi voida käyttää.   

 

• Ihmisten ruokavaliossa tulisi olla enemmän kasvisproteiinia  

 

• Proteiinituotannon on toimittava myös mahdollisissa kriisitilanteissa.   

 

• Proteiinituotantoa tulee tarkastella liiketoiminnan kannalta, niin että 

tuotanto on eri osapuolille kannattavaa.  

  

-> Oleellista on, että kotimainen kasvisproteiinituotanto perustuu erilaisiin  

lähteisiin.  
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• Suositukset punaisen lihan syönnille 

 

• Ravitsemussuositukset: 70 g/pv  -> 25,5 kg/v 

• Syöpätutkijat: 50 g/pv -> 18,25 kg/v 

• Ilmastotutkijat: 90 g/pv - >32,85 kg/v 

 

• => keskimäärin 25,5 kg lihaa vuodessa olisi riittävä määrä 

• Tosin aikuinen ihminen ei välttämättä tarvitse lihaa lainkaan, 

jolloin ravitsemukseen tulee kiinnittää kuitenkin enemmän 

huomioita.   

• => punaisen lihan käyttö voitaisiin siis puolittaa nykyisestä (n 55 

kg/v)   

Lihan syönnin suositukset  
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• Lihassa on proteiinia noin 20 %:  

• Viljelykasveissa proteiinia on vaihtelevasti (% kuiva-aineesta) 

– Härkäpapu 31 -34 % 

– Herne 19 – 21 % 

– Sinilupiini 34% (Kelta – 41%) 

– Soija 37 - 41 % 

– Öljyhamppu 25 % 

– Öljypellava 17 % 

– Viljat 12 – 16 % 

– Kvinoa 13 - 16 % 

– Tattari  12 - 14% 

 

Kasviperäisten raaka-aineiden valkuaispitoisuuksia 
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X 31 %   

X  21 %   

X  14 %   

Lähteet: ScenoProt hanke ja Finelli 

https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet 

X 22 % 



© Luonnonvarakeskus 

http://www.conservationresearchinstitute.org/ 
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Härkäpapu Vicia faba  

Kuvat Luke, ScenoProt -hanke 
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Sinilupiini, kapealehtilupiini 
Lupinus angustifolius  

Kuva Keskitalo 2017, ScenoProt –hanke, Luke 
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Keltalupiini Lupinus luteus 
Kuvat: Luke, ScenoProt -hanke 
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Soija Glycine max 
Kuvat Luke, ScenoProt -hanke 
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Tattari 

Fagopyrum esculentum 
Kuva Luke, ScenoProt -hanke 
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Kvinoa Chenopodium quinoa 
Kuva Keskitalo, M 2013. Monikasvi -hanke 
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Hirssi Panicum miliaceum 
Kuva Luke 2018, FutureCrops -hanke   
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Meksikonrevonhäntä eli amarantti  
Amaranthus hypochondriacus 

Kuva Keskitalo M 2018, FutureCrops hanke 
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Speltti, Triticum spelta L 
Kuva Merja Högnäsbacka, Luke 
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Öljyhamppu 

Cannabis sativa 

Kuva Luke 2018, ScenoProt- ja PeltoLuksus - hankkeet 
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Camelina, kitupellava, ruistankio 

Camelina sativa   

Kuva Keskitalo 2005, Monikasvi - hanke 
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Johtopäätökset - mahdollisuudet 

• Koko maailma  

• Tunnetaan noin 250 000 kasvilajia, joista  7000 on hyödynnetty   

•  *    Ravinnontarpeesta 

•    - 30 kasvilajia kattaa 90 %   

•    - 12 kasvilajia & 5 eläinlajia kattaa 75 %   

•     -   3 kasvilajia (riisi, vehnä, maissi) kattaa 40 – 60 % 

•  *  Peltoalasta 20 kasvilajia kattaa 82 %  

 

• Suomessa  

– Viljellään noin 120 – 130 kasvilajia 

– Peltoalasta noin 82 % kattaa < 10 kasvilajia 

 Erilaisia kasvilajeja – myös runsaasti proteiineja sisältäviä vaihtoehtoja - on 

monia 

 Härkäpapu +  herne + lupiinit + soija viljelyalat olivat Suomessa v 2019 

päälle 30 000 ha - > tavoite 80 000 ha, josta riittäisi sekä ihmisille että 

eläimille 
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Johtopäätökset - haasteet 

• Härkäpapu, herne, lupiinit, mahdollisesti myös soija 10 vuoden päästä (?) ovat 

palkokasveista kiinnostavimmat 

• Haasteena on  

– Kasvinjalostus – keskittyminen. Menneestä oppien, viljelyä tulisi monipuolistaa  

– Alhaiset satotasot – tarvitaan kasvinjalostusta, tietoa ja taitoa paljon lisää 

– Tutkimuksellisen viljelytekniikkatiedon tuottaminen – ongelmana on, ettei 

viljelytekniikkatutkimusta rahoiteta   

– Riski valkuaiskasvien viljelylle on suuri ja heikentää viljelijän kiinnostusta 

– Raaka-aineen hinnoittelu vähentää kiinnostusta – hinta perustuu usein 

rehuraaka-aineen hintaan 
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 Jos halutaan kotimaista, GMO-vapaata, ei-tuontisoijasta peräisin olevaa  

proteiinia kasveista, joiden viljely sitoo hiiltä ja ylläpitää biodiversiteettiä, 

tulee tuotannon olla taloudellisesti kannattavaa.  

  Alkutuotannossa tarvitaan hintojen korotusta raaka-aineisiin, rahoitusta 

viljelytekniikkatutkimukseen & neuvontaan sekä tuotantopanosten hintojen 

jäädytystä/alenemista.  

 Viljelytuet voivat olla ’porkkanoita’ mutta kestävä tuotanto ei voi perustua 

niihin.  
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FutureCrops – Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja 

liiketoiminnan tueksi (www.luke.fi/futurecrops).  

 

Rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014 – 2020).  

 

Mukana ovat Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-

Suomen Ely-keskukset. Hanke alkoi 2016/2017 ja jatkuu vuoteen 2020.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.luke.fi/futurecrops
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ScenoProt – Novel protein sources for food security - 
Hankkeen tavoitteena on harppaus valkuais-omavaraisuudessa vuoteen 

2030 mennessä. 
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Lähteet:  
 

FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling 

(eds.). FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. 572 

pp. http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf 

  
FAO 1997.  The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome (IT) 

(1997). http://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf  

 

Finelli  https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet 

 

http://phosphorusfutures.net/ 

 

Luke Ravintotaseet 

 

Luke Tilastotietokanta 

 

PeltoLuksus- Crops4Luxury – Pellolta arvotuotteita ja luksusta -hanke 

 

ScenoProt – Novel protein sources for food security -hanke 

 

  

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf
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Kiitos     


