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Hyönteisten ravitsemuksellinen koostumus
Hyönteiset ovat erinomainen proteiinin
lähde. Lisäksi ne sisältävät runsaasti
rasvaa, vitamiineja, kuituja ja mineraaleja.
Syötävien hyönteisten ravintoarvot vaihtelevat eri hyönteislajien välillä, mutta myös
samojen lajiryhmien sisällä riippuen niiden
metamorfisesta eli muodonmuutoksen vaiheesta. Myös elinympäristö ja ravinto vaikuttavat hyönteisten sisältämiin ravintoarvoihin.

Kuviossa on esitetty kotisirkan, jauhomadon ja mustasotilaskärpäsen toukan
sekä muutaman perinteisen elintarvikkeen
proteiinipitoisuudet. Esimerkiksi kotisirkan proteiinipitoisuus on suurempi kuin
soijarouheen, mutta pienempi kuin kalajauhon.
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Vitamiini- ja hivenainekoostumukset vaihtelevat hyönteislajeittain, mutta hyönteisten syömällä ravinnolla ei ole niiden
pitoisuuksiin juurikaan vaikutusta. Syömällä koko hyönteisen saa parhaiten kaikki
ravintoaineet hyödynnettyä, kuin syömällä
vain jonkin tietyn osan.
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Syötäviä hyönteislajeja
Hyönteisiä syödään useissa maissa ja luonnossa ne ovat monien eläinten luontaista
ravintoa. Syötäviä hyönteislajeja tunnetaan
jo lähes 2000. Yleisimmin ravinnoksi käytettyjä hyönteisiä ovat kovakuoriaiset, toukat, mehiläiset, ampiaiset ja muurahaiset,
sirkat sekä kilpikirvat ja luteet. Suomessa
kasvatetaan tällä hetkellä lähinnä kotisirkkaa, mutta myös jauhomadon ja mustasotilaskärpäsen kasvatus on alkanut kiinnostaa.

Sirkkoja kasvatetaan etenkin Thaimaassa ja
sen naapurimaissa, mutta tuotantoa on myös
USA:ssa. Euroopassa niitä kasvatetaan
lemmikkien ravinnoksi.

Euroopan turvallisuusvirasto EFSA (European Food Safety Authority) on tehnyt kartoituksen potentiaalisimmista hyönteislajeista elintarvikkeeksi ja rehuksi EU:ssa.
EFSA:n riskiarvion ja tällä hetkellä tiedetyn
käytön mukaan sirkoista ihmisravinnoksi
sopivia lajeja ovat ainakin kotisirkat,
kenttäsirkat, heinäsirkat ja kulkusirkat.

Muita syötäviä toukkalajeja ovat esim.
palmukuoriaisen ja silkkiperhosen toukat.
Palmukuoriaista on perinteisesti syöty
Kaakkois-Aasiassa ja viime aikoina sen
kasvatusjärjestelmiä on alettu kehittää
Thaimaassa.

sivutuote ja se on perinneruoka Aasiassa,
etenkin Thaimaassa.

Jauhomatoja
kasvatetaan
erityisesti
Aasiassa ja Afrikassa ihmisravinnoksi. Niitä
voidaan käyttää myös lemmikkien ravintona. Syötäviä lajeja ovat buffalomato, jauhomato ja superjauhomato. Jauhomatojen
etuna on se, että niitä on helppo kasvattaa.

Silkkiperhosen toukka on silkkituotannon

Kuva: Silkkiperhosen toukkia (Satu Nokkonen)

Esimerkkejä kasvatettavista hyönteislajeista
Kasvatetaan
Kasvatetaan
ihmisravinnoksi rehuksi
Sirkat
Kotisirkka
Acheta domesticus

x

x (lemmikit)

Trooppinen kotisirkka
Gryllodus sigillatus

x (lemmikit)

Jamaikankenttäsirkka
Gryllus assimilis

x (lemmikit)

Kaksitäpläsirkka
Gryllus bimaculatus

x

Kenttäsirkka
Teloegryllus testaceus

x

Heinä- ja kulkusirkat
Orthoptera group: Oxya
spp, Melanoplus spp,
Hieroglyphus spp, Acridia
spp

x

Locusta migratora,
Schistoceroa americana

x (lemmikit)

Kasvatetaan
Kasvatetaan
ihmisravinnoksi rehuksi
Jauhomadot
Buffalomato
x
x (lemmikit)
Alphitobius diaperinus
Jauhomato
x
x (lemmikit)
Tenebrio molitor
Superjauhomato
x
x (lemmikit)
Zophobas atratus
Jättijauhomato
x (lemmikit)
Zophobas morio
Muita hyönteislajeja, joita käytetään toukkana
Huonekärpänen
x
Musca domestica
Raatokärpänen
x
Chrysomya chloropyga
Palmukuoriainen
Rhynchophorus
x
ferrugineus
Mustasotilaskärpänen
x
Musca domestica
Sillkiperhosen toukka
x
x
Bombyx mori
Lähde: EFSA Journal. 2015. Risk profile related to production and
consumption of insects as food and feed.

Hyönteiset ihmisravitsemuksessa
Hyönteisten proteiinipitoisuus on korkea
ja ne sisältävät kaikki kahdeksan ihmiselle välttämätöntä aminohappoa; fenyylialaniini, valiini, treoniini, tryptofaani,
isoleusiini, metioniini, leusiini ja lysiini.
Syötävät hyönteiset ovat myös hyvä
rasvan lähde, sillä ne sisältävät runsaasti
monityydyttymättömiä rasvahappoja ja
lisäksi usein juuri ihmiselle tärkeitä
omega-3 rasvahappoja (α-linoleenihappo) ja joitakin omega-6- rasvahappoja
(linolihappo).

Useiden tutkimusten mukaan 100 g keitettyjä toukkia voi tyydyttää täysin ihmisen päivittäisen hivenaineiden tarpeen.

Toukat sisältävät
myös B-ryhmän
vitamiineja. B12-vitamiinia esiintyy vain
eläinperäisissä tuotteissa ja hyönteisistä
erityisesti jauhomato ja kotisirkat ovat
erityisen hyviä lähteitä.

Kotisirkka, *MSK:n Jauhomato, Päivittäinen
100 g ka
toukka, 100 g ka
tarve, mg
100 g ka
Kalsium, mg
Fosfori, mg
Magnesium , mg
Mangaani, mg
Sinkki, mg
Kupari, mg
Rauta, mg

1010
790
120
4
21,5
1,5
11,6

7560
900
390
24,6
10,8
0,6
137

270
780
230
0,9
11,6
1,6
5,7

1000
600
315
8
2
12

*MSK= Mustasotilaskärpänen

Lajista riippuen hyönteistoukissa on
yleensä runsaasti erilaisia hivenaineita.
Toukista saadaan kaliumia, kalsiumia,
magnesiumia, sinkkiä, fosforia ja rautaa.
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Hyönteiset rehuna
Kehitettäessä uusia rehuja tuotantoeläimille on otettava huomioon kasvatettavien eläinten ravintovaatimukset, mutta myös rehutuotannon ympäristövaikutukset.

Tutkimuksissa on osoitettu, että hyönteisissä on potentiaalia korvaamaan osittain
tai jopa kokonaan soijarouhe ja kalajauho
kotieläinten rehuissa. Hyönteisiä sisältävien rehujen maittavuus on ollut hyvä.

FAO:n
Animal
Feed
Resources
Information System- sivustolla (nyk.
Feedipedia) kerrotaan muutamien hyönteisten, kuten heinäsirkkojen (Schistocerca
gregaria), huonekärpäsen toukkien (Musca
domestica) ja silkkiperhosen toukkien
(Bombyx mori) käytöstä tuotantoeläinten ja
kalan rehussa. Monet muutkin hyönteislajit, kuten kovakuoriaiset, voivat soveltua
teollisen mittakaavan rehutuotantoon.

Hyönteisten aminohappokoostumus saattaa rajoittaa niiden käyttöä yksimahaisten
eläinten, erityisesti sikojen ja siipikarjan,
ruokinnassa. Erityisesti alhainen lysiini- ja
arginiinipitoisuus sekä vähäinen rikkipitoisten aminohappojen, metioniinin ja
kystiinin, määrä saattavat olla käyttöä
rajoittavia aminohappoja.
Kuva: pixabay

Hyönteisten kasvatus
Hyönteisten ravinto-, kasvu- ja olosuhdevaatimukset
vaihtelevat
lajikohtaisesti.
Kriittisiä tekijöitä kasvatuksen onnistumisessa ovat hyönteisten biologinen tuntemus,
kasvatusolosuhteiden kontrollointi, tilantarve
sekä ravintovaatimukset.
Valtaosa hyönteisistä elää 25–35 °C lämpötilassa, mutta on myös lajeja, joita voi kasvattaa huoneenlämmössä. Suurin osa hyönteisistä pitää korkeasta ilmankosteudesta (8090 %), mutta 50-60 %:n kosteuskin riittää.
Ilmankosteutta voi lisätä levittämällä märkää
paperia tai hiekkaa laatikon pohjalle tai
suihkuttamalla vettä kasvatusalustaan.

Hyönteisten kasvatus sisältää 4-5 vaihetta
lajista riippuen. Keskeisimpiä vaiheita ovat
muninta, hautominen, kuoriutuminen, aikuistuminen ja lisääntyminen. Kasvatuksen viimeisessä vaiheessa kasvatuserä joko harvestoidaan pakastamalla tai siirtämällä lisääntymiskykyisiä hyönteisiä parittelemaan
ja munimaan, jolloin kasvatuskierto alkaa
alusta. Hyönteisten lajittelu ja keruu tapahtuvat käsityönä tai automatisoituna riippuen
kasvatuslaitoksen suuruudesta.

Hyönteiskasvatus vaiheittain.

Kasvatusprosessia tulee seurata päivittäin ja
huomioida ruokintaan ja laadunhallintaan
vaikuttavat seikat, kuten kasvatuslaatikoiden
tarvittava puhdistus ja ravinnon vaihtaminen.
Hyönteisiä voi myydä joko tuoreena kokonaisina tai pakastettuina tai kuivattuna kokonaisina tai jauhettuina. Eläviä hyönteisiä voi
myydä esim. lemmikkien ravinnoksi tai
hyönteiskasvattajille alkupanokseksi.

Hyönteisten ravintovaatimukset
Hyönteiset syövät monipuolisesti erilaisia
orgaanisia materiaaleja, kuten hedelmiä,
vihanneksia, kasvien lehtiä ja ruohoa. Ne
käyttävät tehokkaasti hyväkseen ravintonsa
ja lisääntyvät nopeasti. Hyönteisten ravitsemuksellinen koostumus riippuu niiden
käyttämästä ravinnosta.
Hyönteisiä
voidaan
kasvattaa
myös
luonnonmukaisissa sivuvirroissa, kuten
komposti- tai kasvibiojätemateriaalilla.

Hyönteislajeista esimerkiksi mustasotilaskärpänen (Hermetia illucens), huonekärpänen (Musca domestica) ja jauhomato
(Tenebrio molitor) ovat erittäin tehokkaita
muuntamaan orgaanista materiaalia hyönteisproteiiniksi.
Hyönteislajeista mm. sirkat ruokitaan usein
kaupallisilla rehuvalmisteilla. Tällaisen
rehun korvaaminen orgaanisilla sivuvirroilla, voisi edistää hyönteistalouden kannattavuutta.
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Kotisirkka (Acheta domesticus)
Heinäsirkat ja kotisirkat kuuluvat suorasiipisten (Orthoptera) lahkoon, ja ne ovat
todennäköisesti
kaikkein
suosituimpia
ravintohyönteisiä. Sirkkoja käytetään ravintona maailmanlaajuisesti, etenkin Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, jossa
ne kuuluvat päivittäiseen ruokavalioon ja
ovat katukauppiaiden myymiä herkkuja.
Aikuiset kotisirkat kasvavat n. 2,5 cm:n
pituisiksi. Ne ovat väriltään vaaleanruskeita
ja niiden selässä ja päässä on tummaa
kuviointia. Sirkat saavuttavat sukukypsyyden, kun ne alkavat sirittää, mutta vain
koiraat sirittävät. Naaraat tunnistaa peräpään
pitkästä munanjohtimesta.

Sirkat sisältävät runsaasti proteiinia, 50-65
% kuiva-aineesta. Rasvapitoisuus vaihtelee
5-20 %:n välillä. Kalsiumpitoisuus on alhainen kuten muillakin hyönteislajeilla,
mutta kuidun määrä on merkittävä ja kasvaa
iän myötä. Aikuiset sirkat voivat sisältää
kuituja jopa 22 % kuiva-aineesta.

Kotisirkkoja on helppo kasvattaa ja ne
voivat tuottaa 6-7 sukupolvea vuodessa. Ne
ovat kaikkiruokaisia ja voivat syödä monenlaista orgaanista ainesta Sirkkojen kasvatus
onnistuu yli 20 °C:ssa, ihanteellisen lämpötilan ollessa 28-30 °C.
Kotisirkkoja kasvatetaan verkolla peitetyissä
laatikoissa, jotka täytetään kananmunakennoilla. Kasvatuslaatikoihin laitetaan
astioita, joissa on multaa ja joihin naaraat
voivat käydä munimassa. Muninta-aika on
noin 3 vuorokautta, josta astiat siirretään tasalämpöiseen haudonta-astiaan. Sirkanpoikaset kuoriutuvat noin 7-10 vuorokauden
kuluessa. Tätä voidaan toistaa 1-3 kertaa
yhden sukupolven ajan. Sirkkojen elinkaari
vaihtelee 35-45 vuorokauden välillä, jonka
jälkeen ne harvestoidaan pakastamalla.

Jauhomato (Tenebrio molitor)
Jauhopukit ja niiden toukat ovat alun perin
kotoisin Euroopasta, mutta nykyään niitä
löytyy maailmanlaajuisesti. Jauhomadot
ovat viljan, jauhon ja ruokakauppojen
kiusankappaleita, mutta hyönteiskasvatuksen näkökulmasta niillä on monia etuja. Ne
lisääntyvät helposti, niitä on helppo
kasvattaa ja ruokkia ja niillä on arvokas
proteiinikoostumus. Niistä valmistetaan
teollisesti rehua lemmikkieläimille ja eläintarhaeläimille, kuten linnuille, matelijoille,
pikkunisäkkäille ja kaloille. Jauhomatoja
myydään säilöttynä, kuivattuna, jauheena ja
myös elävinä.
Jauhopukin elinkaari vaihtelee 280-630
vuorokauden välillä. Toukat kuoriutuvat 1012 vuorokaudessa ja ne tulevat sukukypsäksi monen eri vaiheen jälkeen, tyypil-

lisesti 3-4 kuukaudessa. Täysikasvuinen
toukka on vaalean kellanruskea, 20-32 mm
pitkä ja painaa 130-160 mg. Kotelovaihe
kestää 20 vuorokautta, mutta vaihetta voi
nopeuttaa 25 °C:ssa jopa kymmenellä vuorokaudella. Aikuinen jauhopukki elää 2-3
kuukautta.

Jauhomadot ovat korkealaatuista ravintoa.
Ne sisältävät runsaasti proteiinia, 45-60 %
kuiva-aineesta ja rasvaa 30-45 %. Kuten
muillakin hyönteisillä, niillä on alhainen
kalsiumpitoisuus.
Toukkien syömällä ravinnolla voidaan
vaikuttaa
niiden
ravitsemukselliseen
koostumukseen
ja
kalsiumpitoisuutta
voidaan nostaa lisäämällä kalsiumpitoista
ravintoa niiden ruokavalioon.

Mustasotilaskärpäsen toukka (Hermetia illucens)
Mustasotilaskärpänen on musta, ampiaisenkaltainen ja 15-20 mm pitkä. Toukat ovat
väritykseltään vaaleita ja ne voivat kasvaa 27
mm:n pituiseksi, 6 mm leveäksi ja ne voivat
painaa jopa 220 mg. Toukat syövät paljon
kokoonsa nähden. Yksi toukka voi syödä 25500 mg tuoretta ravintoa päivässä. Ravinnoksi kelpaa monenlainen hajoava materiaali,
kuten ylikypsät hedelmät ja vihannekset,
kahvinporot, rankki ja kalanperkuujäte.
Optimaalisissa olosuhteissa toukat ovat
täysikasvuisia kahdessa kuukaudessa, mutta
jos ravintoa ei ole tarpeeksi saatavilla,
toukkavaihe voi kestää jopa 4 kuukautta.
Toukkavaiheen lopussa toukka siirtyy etsimään kuivaa ja suojaisaa paikkaa koteloitumista varten. Sen ruuansulatuskanava tyhjenee ja se lopettaa syömisen ja liikkumisen.

Kotelovaiheen pituus on noin 14 vuorokautta,
mutta voi kestää jopa 5 kuukautta. Naaraat
parittelevat kaksi päivää kehittymisen jälkeen
ja munivat paikkoihin, joissa on ravintoa
toukille.

Mustasotilaskärpäsen toukat ovat proteiinipitoisia. Toukat sisältävät raakavalkuaista
keskimäärin 40-44 %. Ne ovat myös rasvaisia. Rasvainen biomassa soveltuu moniin
eri tarkoituksiin, kuten eläinten ruuaksi ja
biodieselin ja kitiinin tuotantoon.

Mustasotilaskärpäsen toukkia käytetään
elävinä, hienonnettuna sekä kuivattuna ja
jauhettuna. Rasvatonta ravintoa on yritetty
tuottaa uuttamalla toukasta solunsisäistä
rasvaa.
Mustasotilaskärpänen on erittäin kestävä laji
ja se pystyy selviytymään vaativissakin
ympäristöolosuhteissa. Tuotantonäkökulmasta sen yksi merkittävä etu muihin hyönteislajeihin verrattuna on, että aikuiset eivät syö,
eivätkä siksi vaadi erityistä hoitoa. Mustasotilaskärpäsen kasvatuksen haittapuolena
on, että se vaatii lämpimät olosuhteet, mikä
saattaa lisätä kasvatukseen tarvittavaa energiankulutusta. Myös elinkaaren pituus vaihtelee useista viikoista useisiin kuukausiin
riippuen ympäristön lämpötilasta sekä ravinnon määrästä ja laadusta.

Hyönteistalouden hyötyjä
Hyönteistalouteen liittyy monia positiivisia
asioita. Syötäviä hyönteislajikkeita tunnetaan
jo pari tuhatta, ja lisää opitaan tuntemaan
jatkuvasti. Hyönteisravinnon terveellisyys,
ympäristöhyödyt ja taloudelliset tekijät
nostavat hyönteistuotannon merkittäväksi
tulevaisuuden tuotantoalaksi. Hyönteistaloudessa on kuitenkin myös haasteita, jotka on
tiedostettava ennen kuin hyönteiset pääsevät
suomalaisten lautasille.
Monet hyönteiset ovat hyviä ravinnonlähteitä, sillä ne sisältävät runsaasti
proteiinia, hyviä rasvoja, rautaa ja sinkkiä.
Lisäksi hyönteiset sisältävät ihmiselle
tärkeitä B-ryhmän vitamiineja, etenkin B12vitamiineja, joita on mahdollista saada vain
eläinperäisistä tuotteista.

Hyönteisten käyttöaste on korkea. Esimerkiksi heinäsirkasta voidaan syödä noin 80 %,
kun kanasta ja siasta syötävä osuus on noin
55 % ja naudasta 40 %. Elintarvikekäytön
lisäksi hyönteisiä voidaan hyödyntää myös
lääke- ja kemianteollisuudessa.

Hyönteisten kasvatus on helppo oppia.
Kasvatus ei vaadi suurta työpanosta kun se
toteutetaan esimerkiksi konttiratkaisulla.
Hyönteisten kasvatus ei vaadi myöskään
vaikeita teknisiä ratkaisuja ja sitä voi
toteuttaa pienilläkin investoinneilla.

Koska hyönteiset ovat vaihtolämpöisiä, ne
ovat
erittäin
tehokkaita
muuttamaan
ravinnon proteiiniksi. Lisäksi hyönteisiä
voidaan ruokkia orgaanisilla sivuvirroilla,
mikä edistää kiertotaloutta. Hyönteislajeista
esimerkiksi mustasotilaskärpänen (Hermetia
illucens), huonekärpänen (Musca domestica)
ja jauhomato (Tenebrio molitor) ovat erittäin
tehokkaita muuntamaan orgaanista materiaalia hyönteisbiomassaksi.

Hyönteiset tuottavat vain vähän kasvihuonekaasuja. Vain muutama hyönteisryhmä,
kuten termiitit ja torakat, tuottavat metaania.
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Hyönteistalouden haasteita
Hyönteistalouteen liittyy hyötyjen lisäksi
myös haasteita. Yksi haaste on taudit. Osa
hyönteislajeista saattaa kantaa hyönteistauteja, jotka tuhoavat koko populaation.
Ongelmat voivat olla todella suuria, jos
kasvatetaan isoa määrää hyönteisiä ja koko
kanta tuhoutuu esimerkiksi denso-viruksen
seurauksena.
Hyönteiset ovat herkkiä olosuhteiden muutoksille, kuten ilmankosteudelle ja lämpötilanvaihteluille. Kasvattamon olosuhteiden
hallinta tuleekin olla hyvin suunniteltu.

Kuva: Satu Nokkonen

Hyönteiskasvattamoiden matala automaatioaste on yksi haaste. Koska kasvatus tehdään
pääosin käsityönä, on tuotantomäärät suhteellisen pieniä.
Kasvatusjärjestelmiä tuleekin kehittää, jotta
kotimaisella kasvatuksella voidaan vastata
elintarviketuotannon ja rehuteollisuuden
kysyntään tulevaisuudessa. Kysynnän lisääntyessä tulee tuotantomäärien olla huomattavasti suurempia kuin mitä ne ovat tällä
hetkellä.

Linkkejä hyönteissivustoille
Linkkilistaan on koottu niin hyönteisiä tuottavia yrityksiä kuin hyönteistuotteitakin.

Lista hyönteisiä tuottavista yrityksistä ja tuotteista

Kotimaisia hyönteistaloutta edistäviä
sivustoja:
Hyönteiskokki
Unibugs
EntoCube
Finsect
Nordic Insect Economy
Entis
Turun yliopisto
Luke
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