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Kotimaisia valkuaiskasveja 

lehmille ja lautasille  

– ilmastoviisautta 

valkuaisomavaraisuudesta  

Ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouteen nyt ja tulevaisuudessa –seminaari, Mikkeli 17.10.2018 
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• Palkokasvilajeja on lähes 18 000, 

ruohomaisista yksivuotisista kasveista 

jättimäisiin puihin  

• Tärkeitä öljyn, kuitujen ja valkuaispitoisten 

elintarvikkeiden ja rehujen lähteitä  

• Palkokasveilla on ainutlaatuinen kyky sitoa 

ilmakehän typpeä (N2) symbioosissa 

maaperän Rhizobium-bakteerien kanssa. 

– tuovat typpeä maatalouden 

ekosysteemeihin  

• Lisäävät maaperän hiilipitoisuutta ja 

parantavat seuraavien viljelykasvien satoja 

(esikasviarvo) 
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Palkokasveissa on potentiaalia 



© Luonnonvarakeskus 

• Karkea arvio typensidonnan määrästä on n. 50 kg N/1 tonni 

palkokasvin maanpäällistä kuiva-ainetta (70 % typestä tulee 

ilmasta) 

• Voimakaskasvuisimmat palkokasvit tuottavat yli 4 t/ha 

maanpäällistä biomassaa kasvukaudessa, jolloin 

kokonaistypensidonta voi ylittää 200 kg/ha 

• Puna-apila-heinä -seosnurmi, apilan osuus sadosta 50 %, 

kahden niiton yhteissato 6 t ka. => biologinen typensidonta n. 

150 kg •  

• Härkäpavun puhdaskasvusto, siemensato 3 t/ha (50% 

biomassasta) => biologinen typensidonta n. 150 kg/ha 
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Ilmasta typpeä! 
 

Lähde: Pentti Seurin esitelmä  

Vilma-seminaarissa 12.12.2016 
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• Palkokasvit piristävät myös maan mikrobitoimintaa  

kasvien parempi  hyvinvointi ja sadontuotto  

• Hyvin kasvavat kasvit sitovat tehokkaasti annetut 

ravinteet satoon, mikä alentaa ravinnetaseita ja 

vähentää ravinteiden huuhtoutumisriskiä 

 

• Voivat auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 

vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja 

tarjoamalla uusiutuvaa biomassaa korvaamaan fossiilisia 

energialähteitä ja teollisuuden raaka-aineita. 

• Maksimaalinen palkokasvien käyttö (rehuntuotanto, 

viherlannoitus, aluskasvit) voisi vähentää 

väkilannoitetypen käyttöä 60 % nykyisestä 

• Merkittävä taloudellinen ja energian säästö 

• Yhden typpilannoitekilon valmistaminen  ja kuljetus 

kuluttaa n. 33 MJ 
Lähde: Känkänen, H., Suokannas, A., Tiilikkala, K., Nykänen, A. 2012. Biologinen 

typensidonta fossiilisen energian säästäjänä. MTT Raportti 76, 60 s. 

 

 

Palkokasveissa on potentiaalia 

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/480767 

 

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/480767
http://jukuri.luke.fi/handle/10024/480767
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Lehmä saa valkuaista kaikesta 

typellisestä aineesta rehuissa! 
• Nurmirehut, vilja, sivutuotteet 

• Valkuaistäydennysrehut 

 

• Mikrobit hajottavat rehuainesta pötsissä ja käyttävät typpeä ja 

ravintoaineita omaan kasvuun 

• Pötsissä muodostuu mikrobimassaa, joka hajoaa juoksutusmahassa 

aminohapoiksi  

• Aminohapot imeytyvät ohutsuolen seinämien läpi verenkiertoon ja ovat 

käytettäviksi maidon muodostukseen maitorauhasessa 
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Lypsylehmän OIV-saannista n. 75 % peräisin mikrobivalkuaisesta 
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Typen sidonta ja pötsimikrobit! 

Mikrobit ovat elintärkeitä ruoantuotannolle, terveydelle, metsien 

kasvulle, ilmastolle sekä ravinnekierrolle 

Katso koko Luken mikrobivideo:  

https://youtu.be/BVHjuzMDfTQ 

https://youtu.be/BVHjuzMDfTQ
https://youtu.be/BVHjuzMDfTQ


Soija  
WWF raportti, perustuu 2011-2013 tietoihin 

https://www.valio.fi/yritys/media/kuukauden-puheenvuoro/soija-ei-ole-valiolaisten-lehmien-valkuaisrehu/
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Nurmipalkokasvit 
• Puna-apila, valkoapila, alsikeapila, 

sinimailanen 

• Säilörehu tai laidun 

Yksivuotiset palkoviljat 

• Väkirehuksi 

• Härkäpapu, herne, sinilupiini 

• Säilörehuksi  

• Härkäpapu, herne, valkolupiini, virnat 

 

Palkokasvit lehmien 

ruokinnassa 

Kuva: Kaisa Kuoppala, ©Luke 



Nurmipalkokasvit 

• Puna-apila, valkoapila, alsikeapila ja sinimailanen 

kannattaa ottaa myös ei-luomunurmien seoksiin 

• Sitovat typpeä, pitävät yllä peitteisyyttä 

• Monipuoliset nurmiseokset lisäävät viljelyvarmuutta 

• Myös eri lajikkeita seoksina 

• Kerääjäkasvit ja aluskasvit! 

 

Mitä lehmä tykkää? 

• Lehmät syövät palkokasvin ja nurmisäilörehun seosta 

enemmän kuin nurmisäilörehua yksinään 

• → Maitotuotos lisääntyy 

• Maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet pienenevät 

• Maidon rasvahappokoostumus paranee 

ihmisravitsemuksen kannalta 
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Kuva: Kaisa Kuoppala, ©Luke 

Kuva: Kaisa Kuoppala, ©Luke 



• Härkäpapu ja herne sopivat myös kokoviljasäilörehuksi joko yksinään tai 

viljojen kanssa seoksena 

• Sopivat ruokintaan seoksena nurmisäilörehun kanssa lypsäville ja 
lihanaudoille sellaisenaan 

• Palkokasvisäilörehujen D-arvo on tyypillisesti matalampi kuin normaalin 

nurmisäilörehun mutta se ei haittaa 

• Lehmät syövät runsaasti säilörehua, jossa on nurmiheinäkasveja ja 

palkokasveja seoksena  

– Huomioitu syönti-indeksissä (mm. KarjaKompassissa) 

• Syöntiä lisäämällä lehmät pystyvät ylläpitämään maitotuotoksen tai 

tuotoksen lasku vain vähäistä, vaikka paremmin sulavaa rehua 

korvataan huonommin sulavalla 
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Palkoviljasäilörehut 



• Haasteet ovat suuremmat korjuussa, säilönnässä ja 

ruokintamenetelmissä kuin varsinaisessa lehmien ravitsemuksessa 

• Usein hyötykin palkokasvien käytöstä tulee peltoviljelyn puolelta 

– esikasviarvo, N-lannoituksen pienempi tarve 

• Märehtijä kyllä syö palkokasvirehuja ja tuottaa hyvin maitoa kunhan 

rehut saadaan ruokintapöydälle oikeaan aikaan korjattuna ja hyvin 

säilyneinä! 

• Tarvitaan toimiva säilörehukoneketju pellolta ruokintapöydälle (vrt. 

nurmisäilörehu) 
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Korjuu Säilöntä Ruokinta 



Valkuaisväkirehut 
 • Rypsi on parempaa kuin soija 

– Hyvä aminohappokoostumus mahdollistaa  

maitovalkuaisen tuotannon 

• Soijaa on ulkomailla korvattu härkäpavulla 

ja lupiinilla vaikuttamatta maitotuotokseen  

– Maidon ja plasman ureapitoisuudet matalammat 

härkäpapuruokinnalla 

– Lupiinin rasvahappokoostumus voi vaikuttaa 

maidon rasvan koostumukseen 

• Härkäpapu ja lupiini ovat lähes rypsin 

veroisia, mutta ei ihan 

• Härkäpapu Luken kokeessa parempi kuin 

lupiini 

• Viljaa korvattaessa herne yleensä lisää 

maitotuotosta 

– Valkuaislisästä  voidaan korvata 15-20 % 

vaikuttamatta maidontuotantoon tai  – 

koostumukseen 
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Kotimaisten valkuaisrehujen taloudellisuus –
Valkuaisfoorumin Karjakompassilaskelmat Mustialan tilalle 
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• Paras taloudellinen tulos saatiin 

puna-apilapitoista säilörehua 

käyttämällä   

 

• Rypsi on taloudellisesti 

kilpailukykyinen valkuaisrehu 

• Osa rypsistä voidaan korvata 

herneellä tai härkäpavulla 

taloudellisesti kannattavasti 

Kaikki talouslaskelmat löytyvät Valkuaisfoorumin Asiantuntijatreffien sivulta 

http://project.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/valkuaisfoorumi/Sivut/asiantuntijatreffit.aspx
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Palkokasvit ovat varsinaista superfoodia 

• Runsaasti valkuaisaineita (20-25 % painosta) 

• Runsaasti kuitua 

• Matala glykeeminen indeksi 

• Runsaasti kivennäisaineita  ja B-vitamiineja 

• Gluteenittomia  

• Paljon sinkkiä ja rautaa 

• Ei kolesterolia 

• Bioaktiivisia komponentteja jotka ovat 

terveydelle hyödyksi, auttavat jopa syöpää, 

diabetestä ja sydänsairauksia vastaan 

 

• Globaali ruokaturva 
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Uudet ravitsemussuositukset:  
• Enemmän palkokasveja, kerran viikossa  
• Kerta-annos voisi olla noin 1 dl keitettynä 
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8 

 

 

ScenoProt - Novel protein sources for food security 

https://www.luke.fi/scenoprot/2018/06/18/policy-brief/ 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-544-8
https://www.luke.fi/scenoprot/2018/06/18/policy-brief/
https://www.luke.fi/scenoprot/2018/06/18/policy-brief/
https://www.luke.fi/scenoprot/2018/06/18/policy-brief/
https://www.luke.fi/scenoprot/2018/06/18/policy-brief/
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Valkuaisomavaraisuus = kuinka suuri osa 

tarvittavasta valkuaisesta on kotimaista alkuperää 
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Rehuvalkuainen 

Viljat + Nurmirehut 
Täydennys-

valkuainen 

> 80 % 

15 % 

•Soija yksimahaisille 

•Rapsi lehmille 
•Vaikka viljojen valkuaispitoisuus on 

matala, niitä viljellään niin paljon 

että valkuaissato suuri 

•Nurmet vielä tärkeämpiä 

 

Nurmikasvien seokset ja satotason 

nostaminen sekä viljojen 

valkuaispitoisuuden nostaminen 



Valkuaisomavarattomuus  
ei ole uusi ongelma 

Marjukka Lamminen  

marjukka.lamminen@helsinki.fi 
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Sama ongelma, hieman eri syyt: 

- Nyt: rehu- ja ruokaturva, huoltovarmuus, 
hintojen heilahtelu, ravinnekuormitus, 
kestävyyden parantaminen 

- 1984: Maatalouden ylituotannon 
vähentäminen, huoltovarmuus, maaseudun 
työllisyyden tukeminen 

 

Samantyyppiset ratkaisut nyt ja 1984: 
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• Nurmipalkokasvit  säilörehunurmien seoksiin 
– Puna-apila, valkoapila, sinimailanen, virnat, rehumailanen 

– Perusrehun laatu eli sulavuus ja käymislaatu tärkeintä! 

– Nurmien satotason lisääminen 

 

• Rypsi/rapsirouhe ja -puriste 
– Kotimainen tuotanto ei riitä, suurin osa tuodaan 

– Mikä on jatkossa kotimaisen tuotannon tilanne?  

• Markkinat, kasvinsuojelukysymykset, ilmastonmuutos… 

– Rapsin viljely lisääntyy 

– Omalla tilalla öljynpuristus, yhteistyö naapurien kanssa 

 

• Osa rypsistä korvataan härkäpavulla tai herneellä 
– Ravitsemuksellisesti ja taloudellisesti kannattavaa 

– Monipuolistaa rehujen hiilihydraattikoostumusta 

– Oman tilan siemen parantaa kannattavuutta 

– N-lannoituksen väheneminen 

– Esikasvivaikutus 

 

• Valkuaistäydennysrehut jätetään pois  
– Valkuaista vain perusrehuista  

– Tuotos alenee n. 10 % 
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Kuva:  Kaisa Kuoppala / Luke 

Omavaraisempi maidontuotanto 

Minä syön 

mielelläni 

palkokasvi-

pitoista 

säilörehua 
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Tietokortit löytyvät Valkuaisfoorumin Asiantuntijatreffien sivuilta 

http://project.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/valkuaisfoorumi/Sivut/asiantuntijatreffit.aspx
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JULKAISU 

VALKUAISFOORUMI – yhdessä kohti suurempaa 

valkuaisomavaraisuutta  

-julkaisuun on koottu hankkeen 

kaikki tuotokset  

 

 

Julkaisu on vapaasti ladattavissa  ja löytyy 

Valkuaisfoorumin sivuilta 

www.hamk.fi/valkuaisfoorumi 

http://www.hamk.fi/valkuaisfoorumi
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Valkuaisfoorumin sivut ovat edelleen auki 

www.hamk.fi/valkuaisfoorumi 

JULKAISUN linkki 

http://www.hamk.fi/valkuaisfoorumi
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2 Kuva:  Kaisa Kuoppala / Luke 

Kiitos! 


