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Uudet viljelykasvit, mitä ne ovat? 

• Määritelmä laaja  

• Uusi se voi olla omalla tilalla tai ELY-keskuksen alueella. 

Harvoin kasvi on täysin uusi, kun huomioidaan koko 

Suomi ja viljelyhistoria   

• Uusiksi voidaan luokitella vähän viljellyt kasvit, joiden 

viljelyalat eivät ole syystä tai toisesta laajentuneet   

• Huomioitavaa on se, että kaikkien ’uusien’ kasvien pinta-

aloja ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa  
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Uusista viljelykasveista muutosvoimaa (1) 

• Aikoinaan uusia olivat nykyisin monet tavanomaisina pidetyt lajit.   

 

• Läpimurtoon on vaadittu eri tekijöiden yhteensattumaa: 

yhteiskunnallinen tarve, kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, 

jatkojalostavat yritykset, viljelijöiden osaaminen, kasvinjalostus 
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Uusista viljelykasveista muutosvoimaa (2) 

• 1700-1800 –luvun vaihteessa alkoi perunan viljely ja suosio kasvoi suhteellisen 

nopeasti. Antoi ruokavalioon tarvittavaa C-vitamiinia   

 

• 1800-luvulla lisääntyi kauran viljelyala hevosten määrän lisääntyessä, jolloin niitä 

alettiin härkien sijaan käyttää maataloustyössä. Hevoset olivat tärkeitä ja niitä haluttiin 

myös ruokkia hyvin - kauralla. 

 

• 1860-luvun katovuosien jälkeen maataloutta ryhdyttiin kehittämään 

karjatalousvaltaiseksi ja sen myötä rehua alettiin tuottamaan pellolla viljeltävistä 

nurmikasveista (timotei, apila) luonnonlaitumien sijaan. Peltojen käyttö karjan rehun 

tuottamiseen vaati suuren henkisen muutoksen, sillä peltojen ajateltiin olevan lähinnä 

ihmisravinnon tuottamista varten. Niittyjen määrä ja alat vähenivät huomattavasti (2 

milj ha ->). Karjan kasvatuksen lisääntyminen ja niiden laidunnus pelloilla lisäsi 

kottaraisten määrää. 
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Uusista viljelykasveista muutosvoimaa (3) 

• 1920-40 kevätvehnän viljely kymmenkertaistui muutamassa vuodessa. 

Omavaraisuuden tavoittelu oli tärkeää. 1900-luvun alussa Venäjä nosti vehnätulleja ja 

aiheutti elintarvikepulaa Suomessa. Lisäksi Suomeen syntyi myllyteollisuutta, vehnän 

viljelytekniikka kehittyi ja vaalean vehnäleivän suosi kasvoi.   

•   

• 1930-40 –luvuilla kehittyi sokerinjuurikkaan viljely.  Alussa tärkeitä voimia olivat mm. 

sokeria jalostavien tehtaiden syntyminen eri puolille Suomea, viljelijöiden osaamisen 

kehittyminen, kuluttajien ostovoiman kasvu (sodan jälkeen), ilmaston lämpeneminen 

juurikaan viljelylle suosiolliseksi. 

 

• 1970-luvun alusta lähtien lisääntyi kevätrypsin viljely mm. kasvinjalostuksen (00-

lajikkeet) ja viljelytekniikan (puimurien yleistyminen) kehittymisen takia. Myös 

ravintosuositukset muuttuivat kasviöljylle suosiollisiksi.  
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Uusista viljelykasveista muutosvoimaa (4) 

• Historiallisesti tarkasteltuna Suomea on rakennettu 

uusien viljelykasvien voimalla 

• Niillä oli aluksi suuri aluetaloudellinen vaikutus ja 

vähitellen myös yhteiskunnallinen merkitys kasvoi 

• Uusien viljelykasvien laajenemisen, yhteiskunnallisen 

tarpeen sekä markkinavoimien yhteys on hyvä pitää 

mielessä nykyäänkin 
• 1800-luvulla laajeni peruselintarvikkeita ja rehua tuottavien kasvien 

viljely   

• 1900-luvulla omavaraisuuden turvaaminen ja elintason nousu edisti 

tiettyjen kasvien viljelyä 

• 2000-luvulla tärkeitä teemoja ovat fossiilisten luonnonvarojen käytön 

vähentäminen,  ympäristön suojelu, uudentyyppiset raaka-aineet (gmo 

vs. ei-gmo, gluteenittomuus) ja varautuminen (valkuaisomavaraisuus)    
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Uusista viljelykasveista joustoa 
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tilan koko 

<25 ha 25-50 50-80 >80 ha 

monokultuuri 9,1 6,0 3,9 2,4 

viljelty pelkkiä kevätviljoja 34,9 31,2 26,5 20,2 

viljelty kevät- ja syysviljoja 4,3 4,2 4,6 5,3 

viljelty kevätvehnää ja nurmea 4,4 2,5 1,8 1,5 

viljelty kevätviljoja ja nurmea 8,1 7,2 5,8 5,5 

viljelty kevätvehnää ja kesannoitu välistä 0,7 0,6 0,4 0,3 

viljelty kevät ja syysviljoja sekä kesannoitu 2,4 2,4 2,1 2,0 

kevätviljoja ja rypsiä tai rapsia 19,8 25,7 32,5 32,5 

kevät- ja syysviljoja ja rypsiä tai rapsia 2,4 3,7 5,4 8,7 

mukana kierrossa palkokasveja 2,3 3,4 3,9 6,1 

mukana kierrossa perunaa ja/tai 

sokerijuurikasta 1,7 1,9 2,1 2,5 

muut kierrot (kevätvehnän lisäksi 2-3 kasvia) 9,9 11,2 10,9 13,1 

Taulukko 1. Kasvinviljelytilojen viljelykierrot 2007-2011, kierrossa kevätvehnää, luokittelu tilan 
peltoalan mukaan, pellon käyttö % peltoalasta (Keskitalo ja Jauhiainen 2012) 

LÄHDE: Maaseutuvirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä.  



Pellon käytön tilanne Suomessa (1) 

• Esikasvien mukaan tarkasteltuna Etelä-Suomessa viljely on 

monipuolistunut ja Keski- ja Pohjois-Suomessa yksipuolistunut 

1995-96 – 2010-2011 

• Esikasveina  

• - E-S: öljykasveja enemmän, nurmen käyttö ennallaan, kevätviljaa 

vähemmän  

• -K- ja P- S: öljykasveja enemmän, nurmen käyttö vähentynyt, 

kevätviljaa enemmän  

 

• Tilakoko vaikuttaa viljelykiertoihin:  

• Kevätviljan osuus 1/5 suurien ja 1/3 pienien tilojen kevätvehnän 

esikasveista   

• Öljykasvien osuus 1/3 suurien ja 1/5 pienien tilojen kevätvehnän 

esikasveista   
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Pellon käytön tilanne Suomessa (2) 

• Vuoden 2011 peltoalasta 

• - 2,4 – 9,1 % oli sellaista, jossa oli viljelty samaa viljaa   

• - 20 – 35 % oli sellaista, jossa oli viljelty pelkästään kevätkylvöisiä 

kasveja vuodesta 2007 lähtien eli 5 vuotta peräkkäin 

 

• Ainakin osalle tiloista joustoa tuovasta monipuolistamisesta on tilaa 

•   
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Uusista viljelykasveista joustoa (1) 

• Erilaiset viljelykasvit tuovat tuotannollista joustoa:  

• - tasaavat työhuippuja   

• - riski suuriin epäonnistumisiin vähenee, kun tuotto tilan 

muodostuu useasta kasvilajista 

 

• Myös taloudellisesti tarkasteltuna monipuolinen 

pellonkäyttö tuo joustoa ja on kannattavampaa, jos ei 

tilalla ole muita tulonlähteitä (Kahiluoto, H., Himanen, S., Hakala, K., Miettinen, A., 

Niemi, J., Rötter, R., Salo, T., Höhn, J., Jauhiainen, L., Kaseva, J., Ketoja, E., Jansik, C., Kuosmanen, N. & 

Lehtonen, E. 2012. Monimuotoisuudesta sopeutumiskykyä. Ruokaketju uusille raiteille? MTT Raportti 43: 58 s.) 
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Uusista viljelykasveista joustoa (2) 

 

 

• Uudet kasvit ovat tavallisimmin kaksisirkkaisia, joilla kasvintuhoojat ja 

ravinteiden käyttö/tarve viljoista poikkeavaa.  

 

• KYSYMYS: Miten uudet viljelykasvit saadaan hyödyttämään olemassa 

olevaa tuotantoa ja toisaalta miten jo olemassa olevat tuotantomuodot 

hyödyttävät uusia kasvitulokkaita 

 

• => SYNERGIAT ERI KASVILAJIEN VÄLILLÄ 

 

• => TARVITAAN OIKEANLAISIA VILJELYJÄRJESTELMIÄ 
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Uusista viljelykasveista joustoa (3) 
  

• Kaksi esimerkkiä viljelyjärjestelmästä 

 

• 1) Uudet viljelykasvit esikasvina – mikä on näiden 

kasvien esikasviarvo esimerkiksi kevätvehnälle 

 

• 2) Sekaviljely – kuminan ja viljojen viljely yhtä aikaa  
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Kitupellava, Camelina 

Öljypellava 

Öljyhamppu 
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Härkäpapu                       Sinilupiini                                    Valkolupiini 
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Kvinoa Tattari 



Kumina Morsinko 
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Kuva 1. Kahden MONISOPU-hankkeessa tehdyn esikasvikokeen vehnäsadot 

suhdeluvuin vuosina 2010 ja 2011. Verranteena yksipuolisesti viljelty kevätvehnä.  
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ERIKOISKASVIT VILJELYJÄRJESTELMISSÄ - ESIKASVINA  



Kuva 2. Kuminan ja suojakasvien sekaviljelyä tutkitaan Ylivoimainen kuminaketju  

–hankkeessa (www.agronet.kumina). Suojakasvien sadot vuonna 2010, jolloin  

kumina kylvettiin keväällä samanaikaisesti aluskasviksi.  

  

ERIKOISKASVIT VILJELYJÄRJESTELMISSÄ   

- KUMINA SUOJAKASVISSA (1) 
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http://www.agronet.kumina/


Kuva 3. Kuminasadot 2011. Kumina kylvettiin eri siementiheyksin kylvetyn suojakasvin  

aluskasviksi vuonna 2010.     

ERIKOISKASVIT VILJELYJÄRJESTELMISSÄ   

- KUMINA SUOJAKASVISSA (2) 
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Kuva 4. Suojakasvien sadot vuonna 2011, kokeessa jossa kumina kylvettiin  

samanaikaisesti aluskasviksi.    

ERIKOISKASVIT VILJELYJÄRJESTELMISSÄ   

- KUMINA SUOJAKASVISSA (3) 
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Kuva 5. Kuminakasvustot  2.11. 2011, kun suojakasvina kasvoi herne 

Kuva Marjo Keskitalo 
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Kuva 6. Kuminakasvustot 2.11.2011, kun suojakasvina kasvoi kevätvehnä. 

Kuva Marjo Keskitalo 
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Kuva 7. Kuminakasvustot 2.11.2011, kun suojakasvina kasvoi rehuohra 

Kuva Marjo Keskitalo 

© MTT Marjo Keskitalo 7.5.2012 



7.5.2012 © MTT Agrifood Research Finland 25 

KIITOS ! 
 

Kiitos myös MTT:n MONIKASVI , MONISOPU, YLIVOIMAINEN KUMINAKETJU  ja TATTARIMAA  -

hankkeiden tutkijat  
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