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Valkuaisomavaraisuuden määrittelystä
 Valkuaisomavaraisuusaste mittaa sitä, miten suuri osa tarvittavasta valkuaisesta 

on kotimaista alkuperää

• Kulutus suhteessa tuotantoon

 Suomessa tuotetaan paljon kasviperäistä valkuaista 

• Nurmen ja viljojen osuus kaikesta Suomessa käytetystä kasviperäisestä 
valkuaisesta on yli 80 prosenttia

• Vaikka esimerkiksi viljojen valkuaispitoisuudet ovat melko alhaisia, niitä 
tuotetaan niin paljon, että sadossa korjataan määrällisesti paljon valkuaista

 Täydennysvalkuaisella täydennetään kotimaisen viljan ja muiden rehujen 
puutteita tuotantoeläinten ruokinnassa

• Täydennysvalkuaisen omavaraisuus Suomessa on heikko, vain noin 15 
prosenttia

 Tärkeimpiä Suomeen tuotavia täydennysvalkuaisrehuja ovat erityisesti sikojen ja 
siipikarjan ruokinnassa käytettävä soija ja nautojen ruokinnassa käytettävä rapsi

• On kuitenkin hyvä huomioida, että soijan osuus kaikista rehuista on vain 
noin viisi prosenttia

 Kasviperäisen valkuaisomavaraisuuden edistämisessä nurmikasvien nykyistä 
laajempi käyttö, viljojen valkuaispitoisuuden nostaminen ja valkuaiskasvien 
nykyistä laajempi viljely ja käyttö ovat varteenotettavia keinoja

Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni
Lähde: Niemi, J. 2016. Maaseudun Tulevaisuuden Tiede-sivu 13.6.2016
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Valkuaisomavaraisuuden 
edistämisen monet hyödyt

Valtakunnallisia, alueellisia, tilakohtaisia

Tuontirehuihin liittyvät riskit pienenevät

Ruokaturvan ja huoltovarmuuden lisääntyminen

Lopputuotteiden kotimaisuusaste nousee

Edistää lähiruoka-ja lähirehu-ajattelua

Monipuolistaa peltojen käyttöä ja viljelykiertoja

Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni
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Kuva: Jaana Nissi

Ostolannoitteiden 
käytön väheneminen

Biologinen 
typen-
sidonta

Päästöjen 
väheneminen

Joustavuutta 
korjuuaikoihin

Maan 
kasvukunto

Esikasvi

Viljelykierto

Palkokasvien viljelyn hyötyjä
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Palkokasvien viljelyn ja käytön haasteita

Viljelyn kilpailukykyä pitää parantaa
• Viljelykustannusten pienentäminen

• Viljelyvarmuuden lisääminen

• Satotasojen vakauttaminen ja nosto

• Talvenkestävyyden parantaminen

• Kasvinsuojelun parantaminen

• Lopputuotteen hinta kannattavaksi myynti- ja ostotilanteessa

Vaativia kasvuolosuhteiltaan
• Peltojen kasvukunnosta huolehtiminen

• Viljely sellaisilla lohkoilla, jotka soveltuvat palkokasvien viljelyyn

Haitta-aineiden pitoisuuksien alentaminen

Tutkimustiedon tarve

Käytännön esimerkkejä ja hyviä kokemuksia esiin

Tilojen välisen yhteistyön lisääminen
Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni

w
w

w
.h

am
k.

fi

Konkreettisia toimenpiteitä valkuaisomavaraisuuden 
edistämiseksi Mustialassa

Tuotetaan ja jaetaan tietoa, mm. hankkeiden välityksellä:
• http://ravinnejaenergia.fi/fi/valkuaisomavaraisuus/
• www.hamk.fi/valkuaisfoorumi

Maatilamittakaavassa tehtyä:

 Herneen ja härkäpavun viljelykokemuksia 

 Kotoisten valkuaisrehujen käyttökokemuksia lypsykarjan ruokinnassa

 Härkäpapu- ja hernesäilörehun korjuukokemuksia

 Härkäpavun ja herneen murskesäilöntäkokemuksia

Tutkimusmittakaavassa tehtyä:

 Herneen viljely puhdas- ja seoskasvustona

 Härkäpapusäilörehun korjuuajankohdan optimointi 

 Härkäpavun murskesäilöntä

 Herneen esikasvivaikutus kevätvehnän typpilannoituksessa

Edellisten lisäksi laskelmia ja koottua tietoa mm.:

Laskelmia kotoisten valkuaisrehujen käytöstä lypsylehmien ruokinnassa

Kotoiset kasvivalkuaiset ihmisravitsemuksessa

Tulevaisuuden valkuaisinnovaatiot, hyönteiset ja levät

Valkuaiskasvien havaintoruudut

Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni

http://ravinnejaenergia.fi/fi/valkuaisomavaraisuus/
http://www.hamk.fi/valkuaisfoorumi
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Mustialan opetus-ja tutkimusmaatila 
- Pelto
• Peltopinta-ala 185 ha

• Viljelykasvit 2017:
• Nurmea n. 80 ha
• Rehukasveja

• Ohra
• Kaura
• Ohra-kaura –seos
• Herne

• Syysvehnä
• Kevätvehnä
• Rapsi

• Lisätietoa: 
http://ravinnejaenergia.fi/peltolohkot/

Kuva: Teemu Rekola
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Mustialan opetus-ja tutkimusmaatila -
Navetta

• Lypsylehmäpaikkoja 90

• Nuorkarjapaikkoja 71

• Vasikat 32 paikkaa

• Yksi lypsyrobotti 
+ 3-paikkainen lypsyasema

• Automatisoitu rehunjakojärjestelmä

• Seosrehuruokinta

• Keskituotos 10100 kg/lehmä/vuosi

• Lisätietoja: 
http://www.virtuaalikyla.fi/mustialannavetta/pihatto/

Kuva: Verna Rinta-aho

http://ravinnejaenergia.fi/peltolohkot/
http://www.virtuaalikyla.fi/mustialannavetta/pihatto/
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Valkuaisomavaraisuus – Case Mustiala
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Viljelty ja käytetty useita kotoisia valkuaisrehuja

Apilaa nurmissa
Härkäpapua puitavaksi 

ja säilörehuksi

Hernettä puitavaksi
ja säilörehuksiSinimailasta nurmissa

Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni
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Valkuaiskasvien viljely

- Viljelykierron suunnittelu useammalle vuodelle

- Kasvilajikohtaiset viljelysuunnitelmat

- Kasvukauden aikaiset havainnot ja tarvittavat 
toimenpiteet

- Sadonkorjuu joko puimalla tai säilörehuksi
- Sadonmääritys, vaaka käytettävissä

- Sadon varastointi
- Puituna joko kuivattuna tai tuoreena ja 

murskesäilöttynä laakasiiloon tai makkaraan
- Säilörehuna laakasiiloon tai paaleihin

- Rehunäytteet
- Raaka-ainenäyte
- Näytteet valmiista rehusta
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Herne valkuaistäydennysrehuna Mustialan
lypsykarjan ruokinnassa

• Ruokinnan suunnittelun optimointiperusteena käytetään maitotuoton ja 
rehukustannuksen välistä erotusta

• Mustialan karjassa osa säilörehusta on apilapitoista nurmea

• Apilan, nurmiheinäkasvien ja viljan sisältämä valkuainen ei yksinomaan riitä 
täyttämään korkeatuottoisten lehmien valkuaisen tarvetta, vaan ruokintaa 
pitää täydentää valkuaisrehuilla

• Valkuaistäydennysrehuina käytössä tällä hetkellä herne ja rypsirouhe

• Herne on hyvä valkuais- ja energiarehu lypsylehmille ja sillä voidaan korvata 
myös osa viljasta

• Kotoisten rehujen lisäksi lehmät saavat lypsyrobotilta teollista täysrehua

• Omalla tilalla tuotetulla rehuherneellä mm.
• Vähennetään ostovalkuaisrehujen tarvetta ja saada säästöjä ostorehukustannuksiin
• Vähentää ostolannoitteiden käyttöä ja saada säästöjä ostolannoitekustannuksiin
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Kuivattu herne ruokinnassa

Kuivattu herne
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Herneen vaikutus rehukustannukseen

Ostorehukustannusten 
erotus 4721 €/vuosi

Rehukustannusten erotus 
1338 €/vuosi

Laskelmien teossa huomioitavaa:
- Pienetkin hintavaihtelut kertaantuvat helposti
- Todellisten rehuhintojen käyttö
- Kotoisten rehujen tuotantokustannuksen laskenta
- Tukien ja viljelykasvien vaikutus viljelyn kannattavuuteen
- Maidontuotannon taloudellinen vertailu vasta maitotuoton ja rehukustannuksen välinen erotus

Laskelmassa 65 lypsylehmää, 365 päivää

Syönti Rv-saanti Osuus rv:sta Hinta Kulutus Rehukustannus

Rehu kg ka/pv g/pv % snt/kg ka kg ka/karja/v €/karja/v

Apilapitoinen säilörehu 12,5 1656 42,7 11,20 297654 33337

Tuoresäilötty vilja 4,2 521 13,4 14,95 100437 15015

Herne 1,6 363 9,4 18,10 37730 6829

Rypsirouhe 1,9 721 18,6 28,88 44342 12662

Täysrehu 2,9 617 15,9 39,43 69680 27166

Yhteensä 23,2 3878 100,0 95010

Syönti Rv-saanti Osuus rv:sta Hinta Kulutus Rehukustannus

Rehu kg ka/pv g/pv % snt/kg ka kg ka/karja/v €/karja/v

Apilapitoinen säilörehu 12,5 1656 42,7 11,20 297654 33337

Tuoresäilötty vilja 5,2 640 16,5 14,95 123489 18462

Herne 0,0 0 0,0 18,10 0 0

Rypsirouhe 2,5 962 24,8 28,88 59123 17075

Täysrehu 2,9 617 15,9 39,43 69680 27475

Yhteensä 23,2 3875 100,0 96348
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Ympäristö ja talous

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

• Ravinnetaseet (N, P)

• Valkuaisen hyväksikäyttö ruokinnassa

• Lannoitteiden käyttö ja lannanlevitysalat

TALOUS

• Viljelyn kannattavuus tilan koko viljelykierron 
näkökulmasta

• Tukien huomioiminen

• Kotoisten rehujen tuotantokustannus

• Ostorehukustannus

• Maitotuotto – Rehukustannus

• Tuotannon kokonaisvaltainen tarkasteluKuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni

Kuva: Katariina Manni
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Opinnäytetyöt - Käytännönläheistä tietoa valkuaiskasvien 
viljelystä ja käytöstä ruokinnassa

HAMK Mustialassa valkuaisomavaraisuuden 
edistämiseen liittyviä opinnäytetöitä: 
http://ravinnejaenergia.fi/fi/valkuaisomavaraisuus/

Opinnäytetyöt luettavissa kokonaisuudessaan: 
www.theseus.fi
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http://ravinnejaenergia.fi/fi/valkuaisomavaraisuus/
http://www.theseus.fi/

