
Proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen 
potentiaali Lounais-Suomessa

ANNA KORTESOJA

GAIA CONSULTING OY

4.12.2020



Proteiinien arvoketju

• Lähes kaikki ihmiskunnan tarvitseman proteiinien tuotanto lähtee 

proteiinikasveista, pois lukien lähinnä riista ja kalastus.

• Proteiinikasveista voidaan jalostaa kasviproteiineja ja edelleen 

kasvisruokatuotteita kuluttajille.

• Vaihtoehtoisesti tuotetaan rehuja eläintuotantoon, joka tuottaa 

lihaa, kanaa, kalaa ja munia. Nämä eläinperäiset proteiinit voidaan 

jalostaa kuluttajatuotteiksi, eläinten rehuksi tai lemmikkiruoaksi.

• Eri proteiinilähteiden kysynnän määräävät markkinat, joiden tarve 

riippuu valkuaisten laadusta (puhtaus, sulavuus, 

aminohappokoostumus, teknologiset ominaisuudet) sekä muusta 

soveltuvuudesta omille tuotteille ja brändeille 

• Kaikki proteiinien tuotanto ja jalostus tuottaa sivuvirtoja (mm. 

kasviöljyt, kuoret) ja jätteitä, joita voidaan jalostaa ja tuotteistaa.

• Tuotteen kestävyys riippuu alkutuotannosta ja jalostusketjusta. 
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Selvitys proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen 
potentiaalista Lounais-Suomessa

• Kasviproteiinien kysynnän kasvu koskee koko maailmaa, mutta tässä esiselvityksessä keskityttiin nyt 

Lounais-Suomeen, joka on ilmastoltaan potentiaalisinta proteiinikasvien viljelyaluetta Suomessa. 

• Tavoitteena oli saada parempi käsitys Lounais-Suomen potentiaalista proteiinikasvien viljelyn ja 

jalostuksen suhteen sekä ymmärtää kasviproteiinin arvoketjua ja mahdollisuuksia Lounais-Suomessa.

• Tarkastelussa mukana sekä ruokakasviproteiinituotanto sekä rehuvalkuaistuotanto

• 10 valikoitua proteiinikasvia

• Työ oli esiselvitys, jossa ei tehty uutta tutkimusta vaan koottiin olemassa olevaa aineistoa. 

• Yksi tärkeä havainto on, että julkiset aineistot eivät tue kasviproteiinin tuotannon seuraamista

• Tiedetään, että tiloilla ja yrityksissä on tarkempaa tietoa, mutta sitä ei ole julkisesti saatavilla

• Pitää kehittää myös tietokantoja, jos halutaan seurata kasviproteiinin tuotantoa 

• Selvityksen toteutti Gaia Consulting 6-9/2020 Varsinais-Suomen liiton ja Valonian toimeksiannosta. Työn 

ohjausryhmässä oli mukana myös Varsinais-Suomen ELY-keskus, MTK-Varsinais-Suomi ry ja Turun 

yliopisto.

SELVITYKSEN TAUSTA, RAJAUKSET JA TOTEUTUS



Proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaali
Lounais-Suomessa

YHTEENVETO

* Selvityksessä tarkastellut proteiinikasvit

Tällä hetkellä alle 6 % Lounais-Suomessa

viljellyistä kasveista on proteiinikasveja

soveltuvaa jalostajaa, joista noin 10 on 

suurempia ja loput pienempiä yrityksiä.

Markkinakysyntää on enemmälle

Kolme skenaariota

kasviproteiinien alueellisen lisäarvon optimointiin

Herne, härkäpapu, 

öljypellava, rypsi ja rapsi, 

tattari, kvinoa, lupiini, 

soija, öljyhamppu*
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ekosysteemit
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Tuttujen kasvien

viljelyä on helpointa

lisätä, koska

kokemusta jo on

Korkealaatuiset

tuotteet ohjaavat

kasvipainotteiseen

ruokavalioon, päästöt

vähenevät ja 

vientimahdollisuudet

kasvavat

Monipuolinen

viljelykasvivalikoima

tukee alueellista

varautumista ja 

huoltovarmuutta sekä

luonnon

monimuotoisuutta

Seudulla on sopivat ilmasto-olosuhteet 

sekä peltoalaa proteiinikasvien viljelyyn






