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ESIPUHE 
 

Tämä esiselvitystyö toteutettiin liittyen kahteen HAMKissa käynnissä ole-

vaan hankkeeseen: Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valku-

aisomavaraisuuteen eli Valkuaisfoorumi -hanke ja Puutarhatuotannon uusi 

kiertotalous eli ArvoBio -hanke.    

 

Valkuaisfoorumi –hanketta toteuttavat HAMK ja Luonnonvarakeskus 

(Luke).  Hämeen liitto osarahoittaa hanketta EAKR-rahoituksella vuoden 

2017 loppuun saakka. Yhtenä Valkuaisfoorumin teemana on tulevaisuuden 

valkuaisinnovaatiot, johon kuuluvat tässä esiselvitystyössä tarkastelun koh-

teena olevat hyönteiset ja mikrolevät. 

 

ArvoBio –hanketta toteuttaa HAMKin lisäksi Luke ja ProAgria Österbot-

tens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL). Hanke rahoitetaan Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta, vuoden 2018 loppuun saakka. Hankkeen 

tavoitteena on tuottaa lisäarvoa ja uutta liiketoimintaa kehittämällä innova-

tiivisia ratkaisuja puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivuottei-

den hyödyntämiseksi. Hyönteisiä tarkastellaan yhtenä mahdollisuutena si-

vuvirtojen hyödyntäjänä ja lisäelinkeinona puutarhayrittäjille. Myös levät 

voivat tarjota mahdollisuuden mm. ravinnekierrätyksen ja lannoitetuotan-

non näkökulmasta. 

 

Tämän esiselvitysraportin pohjalta laadittiin hyönteis- ja leväaiheiset tieto-

kortit, jotka on julkaistu hankkeiden nettisivuilla. Nämä on käännetty myös 

ruotsin kielelle. 

 

Työn toteutti projekti-insinööri Satu Nokkonen, HAMKin Biotalouden tut-

kimusyksiköstä, ohjaajinaan Valkuaisfoorumi-hankkeen puolesta proj.pääl-

likkö Katariina Manni ja ArvoBio-hankkeen puolesta proj. päällikkö Ma-

ritta Kymäläinen. Tietokorttien ruotsinkielisestä käännöksestä vastasi Kaisa 

Haga ProAgria ÖSL:sta. 
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1 JOHDANTO 

Maailman proteiinin tarve kasvaa merkittävästi lähivuosikymmeninä. Tä-

män seurauksena on tullut tarve löytää uusia proteiininlähteitä kasvavan ky-

synnän tyydyttämiseksi.  Tällaisia proteiinilähteitä voivat olla esimerkiksi 

meri- ja mikrolevät, sienet ja hyönteiset. Kuluttajien kasvava kiinnostus 

vaihtoehtoisiin proteiinilähteisiin tuo mahdollisuuksia hyönteistalouden ja 

mikrolevien kaupallistamiseen. Toisaalta se asettaa tutkijoille paineita ke-

hittää uusia innovaatioita ja tehokkaita tuotantomenetelmiä.  

 

Maailman yhteenlaskettu rehutuotanto oli arviolta 870 miljoonaa tonnia 

vuonna 2011. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO (Food and Agri-

culture Organization) on arvioinut, että tuotantoa on lisättävä 70 %:lla, jotta 

väestö pystytään ruokkimaan vuonna 2050. Luonnonvarat, kuten viljely-

maat, makea vesi ja lannoitteet ovat kuitenkin rajalliset. Rehunvalmistus 

kilpailee ruokatarvikkeiden ja biopolttoaineiden valmistuksen kanssa ja 

tällä hetkellä rehutuotantoon käytetään maailmanlaajuisesti noin 70 % pel-

tomaasta ja soijasadosta yli 80 % menee rehuksi. Soijan lisäksi kalajauho 

on merkittävä tekijä proteiinituotannossa, sillä se sisältää runsaasti valku-

aista.  

 

Hyönteiset ovat ympäristöystävällinen proteiinin lähde. Jopa puolet maa-

pallon väestöstä syö jo nyt hyönteisiä päivittäin. Hyönteiset sisältävät käy-

tännössä pelkkää proteiinia ja hyviä rasvoja ja se on juuri sitä, mitä kulutta-

jat haluavat. Toistaiseksi EU-lainsäädäntö kuitenkin estää hyönteisten 

myynnin elintarvikkeeksi. Elintarvikekäytön turvallisuus puhuttaa EU:ssa 

tällä hetkellä paljon ja esiin ovat nousseet mm. hyönteistuotannon hygiee-

ninen laatu, allergiat ja liiallisen kitiinin saannin haitat sekä hyönteisten 

luontaisesti sisältämät haitalliset tai myrkylliset aineet. Hyönteistalousalalla 

eletään kuitenkin toivossa, että Euroopan Unioni mahdollistaisi lainsäädän-

nöllisesti hyönteisten kasvattamisen ja jalostamisen elintarvikkeeksi jo 

vuonna 2018. 

 

Myös mikrolevien käyttö proteiinin lähteenä kiinnostaa. Levistä Chlorellaa 

ja Spirulinaa löytyy jo lähes kaikkien ruokakauppojen hyllyiltä, mutta käyt-

tötarkoitus on pääasiassa lisäravinteena. Tulevaisuuden sovelluksissa suu-

rimmat hyödyt voidaan linkittää mikrolevien käyttömahdollisuuksiin re-

huna. Ja jos levät vielä kasvatetaan teollisuuden tai maatalouden sivuvir-

roissa, voidaan sillä saavuttaa taloudellisia säästöjä verrattuna veden ja ke-

miallisten ravinneliuosten käyttöön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 HYÖNTEISTALOUDEN TARKASTELUA GLOBAALISTI 

Maailmalla tunnetaan ja käytetään ravintona jo lähes 2000 syötävää hyön-

teislajia, ja lisää opitaan tuntemaan jatkuvasti. Tietoa hyönteiskulutuksen 

määrästä on kuitenkin vielä varsin vähän. Tämän hetkisten tietojen perus-

teella yleisimmin ravinnoksi käytettyjen hyönteisten osuus hyönteislajeit-

tain ovat kovakuoriaiset (31 %), toukat (18 %) sekä mehiläiset, ampiaiset ja 

muurahaiset (14 %) (Kuvio 1). Näiden jälkeen tulee sirkat (13 %) sekä kil-

pikirvat ja luteet (10 %). (van Huis ym. 2013, 10) 

 

 

 

Kuvio 1. Yleisimmin ravinnoksi käytetyt hyönteiset. (Muokattu lähteestä: Wageningen 

University & research.  2015. List of edible insects of the world (June 1, 2015). 

Wageningen University & Research. Viitattu 25.10.2016. 

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Plant-Sciences/Labo-

ratory-of-Entomology/Edible-insects/Worldwide-species-list.htm) 

Länsimainen ajatus hyönteisten kasvatuksesta elintarvikkeiksi on suhteelli-

sen uusi, mutta esimerkiksi Aasiassa sirkkoja on jo pitkään kasvatettu ih-

misten ravinnoksi. Tällä hetkellä EU:n uuselintarvikelaki kieltää hyönteis-

ten myymisen elintarvikkeena, mutta lakia ollaan päivittämässä vuoden 

2018 alussa, mikä saattaa mahdollistaa hyönteistuotteiden pääsyn Suomen-

kin markkinoille jo lähitulevaisuudessa.  

 

Maailmalla on useita hyönteisiä tuottavia yrityksiä, joista osa kasvattaa 

hyönteisiä ihmisravinnoksi. Suurimmat tuottajamaat ovat Thaimaa, USA, 

Meksiko ja Kanada. Euroopassa hyönteisten kasvatus on vielä pienimuotoi-

sempaa. Euroopan maista Suomi kuuluu Belgian ja Hollannin ohessa hyön-

teistalouden kehittämisen kärkikolmikkoon. Maailmalla, kuten Etelä-Afri-

kassa, on muutamia teollisen mittakaavan yrityksiä, jotka kasvattavat suu-

rempia määriä hyönteisiä, kuten mustasotilaskärpäsiä. Ne ovat pääasiassa 

tarkoitettu kuluttajille kokonaisina tai ne ovat jalostettavissa rehujauhoksi. 

Muutaman hyönteisyrityksen pääpaino on keksiä ratkaisuja helpottamaan 

köyhien maiden ravintopulaa hyönteiskasvatusteknologian ja edullisen 

hyönteisproteiinin avulla.  
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Hyönteisten kasvatus biotalouden sivuvirroissa toisi lisää kannattavuutta 

niin hyönteisten massatuotannolle kuin pientuottajille (Kuvio 2). Hyöntei-

siä on mahdollista käyttää sellaisenaan tai esimerkiksi jatkojalostaa rehuksi, 

ravinnoksi ja lannoitteiksi. Tällä hetkellä hyönteisten käyttö lemmikkien 

ruokana on sallittua, vaikka se ihmisravintona ja tuotantoeläinten rehuna on 

toistaiseksi kiellettyä.  

 

 
Kuvio 2. Hyönteistuotantoketju 

Hyönteisistä on mahdollista valmistaa monenlaisia elintarviketuotteita. 

Maailmalta löytyy jo proteiini- ja hyönteispatukoita, proteiinipirtelöitä, ra-

vintolisiä, hyönteiskarkkeja ja –snackseja, erilaisia hyönteisjauhoja sekä 

pastaa. Hyönteisiä voidaan käyttää myös koristeina. Tällä hetkellä Suo-

messa myydään mm. keittiösomisteena Sirkkapussia ja Sirkkapurkkia, jotka 

ovat EntoCuben lanseeraamia sirkkatuotteita. 

3 HYÖNTEISET RAVINTONA JA REHUNA 

Hyönteisten ravitsemuksellisesta koostumuksesta on tehty tutkimuksia ja ne 

ovat osoittaneet, että hyönteiset sisältävät runsaasti proteiinia, rasvoja ja 

muita hyödyllisiä ravintoaineita. Hyönteisiä syödään tällä hetkellä monissa 

maissa ja luonnossa ne ovat monien eläinten luontaista ravintoa. Silti lisä-

tutkimusta hyönteisten turvallisesta käytöstä tarvitaan.  

3.1 Hyönteisten ravitsemuksellinen koostumus 

Hyönteisiä voidaan pitää arvokkaana proteiinilähteenä ja ne voivat olla 

vaihtoehto perinteisille proteiinipitoisille elintarvikkeille. Lisäksi ne sisäl-

tävät runsaasti rasvaa, vitamiineja, kuituja ja mineraaleja. Syötävien hyön-

teisten ravintoarvot vaihtelevat eri hyönteislajien välillä, ja jopa samojen 

lajiryhmien ravitsemukselliset arvot voivat vaihdella hyönteisten metamor-

fisessa (muodonmuutos) vaiheessa johtuen mm. niiden elinympäristöstä ja 

ravinnosta. Kuviossa 3. on esitetty kotisirkan, jauhomadon ja mustasotilas-

kärpäsen toukan sekä muutaman perinteisen elintarvikkeen proteiinipitoi-

suudet. Esimerkiksi kotisirkan proteiinipitoisuus on suurempi kuin soija-

rouheessa, mutta pienempi kuin kalajauhossa. (van Huis ym. 2013.) 



 

 

 

 

 

 
Kuvio 3. Kotisirkan, jauhomadon ja mustasotilaskärpäsen toukan sekä muutaman perin-

teisen elintarvikeraaka-aineen proteiinipitoisuudet. (Lähde: Fineli; Feedipedia) 

Vitamiini- ja hivenainekoostumukset vaihtelevat suuresti hyönteislajeittain, 

mutta hyönteisten syömällä ravinnolla ei ole juurikaan merkitystä niiden pi-

toisuuksiin. Syömällä koko hyönteisen saa paremmin kaikki ravintoaineet 

hyödynnettyä, kuin syömällä vain jonkin tietyn osan. (van Huis ym. 2013.) 

3.2 Syötäviä hyönteislajeja 

Syötäviä hyönteislajeja tunnetaan maailmalla jo lähes 2000, mutta Suo-

messa kasvatetaan tällä hetkellä lähinnä kotisirkkaa. Myös jauhomadon ja 

mustasotilaskärpäsen kasvatus kiinnostaa, mutta kotisirkka vaikuttaa kui-

tenkin helpoiten lähestyttävältä hyönteiseltä. Turun yliopiston tekemän ky-

selytutkimuksen mukaan kynnys hyönteisten maistamiseen on kotisirkan 

kohdalla alhainen ja kuluttajat ottavat todennäköisesti kotisirkan helpoiten 

vastaan.  

 

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA (European Food Safety 

Authority) on tehnyt kartoituksen potentiaalisimmista hyönteislajeista elin-

tarvikkeeksi ja rehukäyttöön EU:ssa ja ne on esitetty Taulukossa 1. Sir-

koista ihmisravinnoksi sopivia lajeja on EFSA:n riskiarvion ja tällä hetkellä 

tiedetyn käytön mukaan ainakin kotisirkat, kenttäsirkat, heinäsirkat ja kul-

kusirkat.  Sirkkoja kasvatetaan etenkin Thaimaassa ja sen naapurimaissa, 

mutta tuotantoa on myös USA:ssa. Monia lajeja kasvatetaan myös Euroo-

passa lemmikkien ravinnoksi. Myös jauhomatoja kasvatetaan Aasiassa ja 

Afrikassa ihmisravinnoksi ja syötäviä lajeja on taulukon mukaan buffalo-

mato, jauhomato ja superjauhomato. Jauhomatoja on helppo kasvattaa ja 

niitä tuotetaan monissa maissa pääasiassa lemmikkien ravinnoksi, mutta 

muutamissa maissa myös ihmisravinnoksi.  
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Muita syötäviä toukkalajeja on esim. palmukuoriaisen ja silkkiperhosen 

toukat. Palmukuoriaista on perinteisesti kerätty ja syöty Kaakkois-Aasiassa 

ja viime aikoina sen kasvatusjärjestelmiä on alettu kehittää Thaimaassa. 

Silkkiperhosen toukka on silkkituotannon sivutuote ja se on perinneruoka 

Aasiassa, etenkin Thaimaassa. (EFSA Journal 2015)  

 

Taulukko 1.  Esimerkkejä hyönteislajeista, joita kasvatetaan ihmisravinnoksi ja rehuksi 

eläimille. (Muokattu lähteestä: EFSA Journal 2015; 13 (10):4257. Risk 

profile related to production and consumption of insects as food and feed.  

  

Kasvatetaan ih-

misravinnoksi 

Kasvatetaan 

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, Hiero-

glyphus spp, Acridia spp 
x x (lemmikit) 

Locusta migratora, Schisto-

ceroa americana 

Jauhomadot     

Buffalomato                 
Alphitobius diaperinus x x (lemmikit) 

Jauhomato                        
Tenebrio molitor x x (lemmikit) 

Superjauhomato         
Zophobas atratus x x (lemmikit) 

Jättijauhomato              
Zophobas morio   x (lemmikit) 

Muita hyönteislajeja, joita käytetään toukkana 

Huonekärpänen            
Musca domestica   x 

Raatokärpänen  
Chrysomya chloropyga   x 

Palmukuoriainen  
Rhynchophorus ferrugineus x   

Mustasotilaskärpänen 
Musca domestica   x 

Sillkiperhosen toukka 
Bombyx mori x x 



 

 

 

 

3.3 Hyönteiset ihmisravitsemuksessa 

Hyönteiset sisältävät runsaasti ennen kaikkea proteiinia, ja niiden käytöllä 

saisi vaihtelua perinteisiin proteiinipitoisiin elintarvikkeisiin, kuten maito-, 

liha- ja kananmunatuotteisiin. Lisäksi hyönteiset sisältävät hyviä rasvahap-

poja sekä muita hyödyllisiä ravintoaineita. 

3.3.1 Proteiinit  

Proteiinit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat aminohapoista. Prote-

iinin laatu riippuu siitä, millaisista aminohapoista se koostuu ja ovatko ne 

välttämättömiä ihmiselle. Välttämättömiä aminohappoja tulee saada ravin-

non mukana, koska elimistö ei pysty tuottamaan niitä itse. Kahdeksan ami-

nohappoa luokitellaan ihmiselle välttämättömäksi. Ne ovat fenyylialaniini, 

valiini, treoniini, tryptofaani, isoleusiini, metioniini, leusiini ja lysiini. 

(Ruokatieto, proteiinit) 

 

Hyönteisten proteiinipitoisuus on korkea ja ne sisältävät kaikki kahdeksan 

ihmiselle välttämätöntä aminohappoa. Kuviossa 4. on esitetty kotisirkan, 

mustasotilaskärpäsen toukan ja jauhomadon aminohappokoostumukset. 

 

 
Kuvio 4. Kotisirkan, jauhomadon ja mustasotilaskärpäsen toukan osittainen aminohap-

pokoostumus (Lähde: Feedipedia; Andersen ym. 2016, 22) 

3.3.2 Rasvapitoisuus 

Rasvat ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat tyydyttyneistä ja tyydyt-

tymättömistä rasvahapoista. Aminohappojen tapaan myös osa rasvaha-

poista on ihmiselle välttämättömiä, eli niitä tulee saada ravinnon mukana. 

Välttämättömiä rasvahappoja ovat omega-6- rasvahappoihin kuuluvat li-

noli- ja arakidonihappo, sekä omega-3- rasvahappoihin kuuluvat alfa-

linoleenihappo, eikosapentaeenihappo (EPA) ja dokosaheksaeenihappo 

(DHA). 
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Syötävät hyönteiset ovat hyvä rasvan lähde, sillä ne sisältävät runsaasti mo-

nityydyttymättömiä rasvahappoja ja lisäksi usein juuri ihmiselle tärkeitä 

omega-3 rasvahappoja (α-linoleenihappo) ja joitakin omega-6 rasvahappoja 

(linolihappo). (van Huis ym. 2013, s. 71.) 

3.3.3 Vitamiinit ja hivenaineet 

Vitamiinit ja hivenaineet ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan ruoan 

ravintoarvoista. Hivenaineiden puutteilla voi olla merkittävä vaikutus ter-

veyteen heikentäen kasvua, immuunijärjestelmän toimintaa sekä henkistä ja 

fyysistä toimintaa. B-ryhmän vitamiinit ovat tärkeitä energia-aineenvaih-

dunnassa. B-vitamiinit ovat vesiliukoisia vitamiineja, jotka eivät (B12-vita-

miinia lukuun ottamatta) muodosta elimistössä suuria varastoja, vaan niitä 

tulee saada ravinnosta jatkuvasti. Täysjyväleipä, maitotuotteet, pavut, idut, 

mantelit ja tummanvihreät kasvikset sisältävät reilusti B-vitamiinia. Myös 

eläinperäiset tuotteet ovat hyviä B-vitamiini lähteitä.  B12-vitamiinia saa-

daan ainoastaan eläinperäisistä ruoka-aineista, kuten lihasta, kananmunasta, 

maitotuotteista ja kalasta. (Vitaelab)  

 

Lajista riippuen hyönteistoukissa on yleensä runsaasti erilaisia hivenaineita. 

Toukista saadaan kaliumia, kalsiumia, magnesiumia, sinkkiä, fosforia ja 

rautaa. Useat tutkimukset osoittavat, että 100 g keitettyjä toukkia voi tyy-

dyttää täysin ihmisen päivittäisen hivenaineiden tarpeen. Lisäksi toukat si-

sältävät B-ryhmän vitamiineja ja ne ovat hyviä raudanlähteitä. Taulukossa 

2. mainitut kotisirkka, jauhomato ja mustasotilaskärpäsen toukka sisältävät 

sinkkiä 10,8-21,5 mg/100 g ka, jolla voisi tyydyttää aikuisen ihmisen päi-

vittäisen sinkin tarpeen. (van Huis ym. 2013.) 

Taulukko 2.  Kotisirkan, mustasotilaskärpäsen toukan ja jauhomadon kivennäisai-

neiden sisältö ja aikuisen ravitsemussuositusten mukainen päivittäinen 

tarve (Lähde: Feedipedia, THL) 

 
  Kotisirkka, 

100 g ka 

MSK:n toukka, 

100 g ka 

Jauhomato, 

100 g ka 

Päivittäinen 

tarve, mg 

Kalsium, mg 1010 7560 270 1000 

Fosfori, mg 790 900 780 600 

Magnesium , mg 120 390 230 315 

Mangaani, mg 4 24,6 0,9 - 

Sinkki, mg 21,5 10,8 11,6 8 

Kupari, mg 1,5 0,6 1,6 2 

Rauta, mg 11,6 137 5,7 12 

 

B12-vitamiinia esiintyy vain eläinperäisissä elintarvikkeissa. Jauhomadot ja 

kotisirkat ovat hyviä B12-vitamiinin lähteitä. Jauhomadoissa (Tenebrio mo-

litor) B12-vitamiinia on 0,47 μg/100 g ja kotisirkoissa (Acheta domesticus) 

5,4-8,7 μg/100 g. (van Huis ym. 2013.) 

 



 

 

 

 

3.4 Hyönteiset rehuna 

Kehitettäessä uusia rehuja tuotantoeläimille on otettava huomioon kasvatet-

tavien eläinten ravintovaatimukset, mutta myös rehutuotannon ympäristö-

vaikutukset. FAO:n Animal Feed Resources Information System- sivustolla 

(nyk. Feedipedia) kerrotaan tietoa muutamien hyönteisten, kuten heinäsirk-

kojen (Schistocerca gregaria), huonekärpäsen toukkien (Musca domestica) 

ja silkkiperhosen toukkien (Bombyx mori) käytöstä eläinten ja kalan re-

hussa. Monet muutkin hyönteislajit, kuten kovakuoriaiset, voivat soveltua 

teollisen mittakaavan rehutuotantoon. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

hyönteisissä on potentiaalia korvaamaan osittain tai jopa kokonaan soija-

rouhe ja kalajauho kotieläinten rehussa. Tosin tietoa hyönteisiin perustuvan 

rehun koostumuksesta ja ruokinnan tuotantovaikutuksista on vielä melko 

vähän ja tulokset ovat hyvin vaihtelevia. (Andersen ym. 2016, 23; van Huis 

ym. 2013, 89; Hulden 2015, 151-153) 

 

Hyönteisten alhainen lysiinipitoisuus voi olla ruokintaa rajoittava tekijä li-

hasioilla ja imettävillä emakoilla. Alhainen argiinipitoisuus ja rikkipitoisten 

aminohappojen (metioniini ja kystiini) määrä saattavat puolestaan rajoittaa 

hyönteisten käyttöä siipikarjan rehuna ja alhainen tryptofaanipitoisuus taas 

sekä sikojen, että siipikarjan ruokintaa. (Andersen ym. 2016, 23; van Huis 

ym. 2013, 89) 

 

Ulkokanoja ja kaloja voidaan tutkimusten mukaan syöttää elävillä huone-

kärpäsen toukilla. Afrikassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että kano-

jen ruokkiminen elävillä huonekärpäsen toukilla kasvatti sekä munan ko-

koa, että painoa. Lisäksi useita tutkimuksia on tehty broilereilla ja muutamia 

munivilla kanoilla.  Tulokset osoittivat, että munivien kanojen ruokinnassa 

pystyttiin korvaamaan jopa 50 % kalajauhosta ilman haitallisia vaikutuksia, 

mutta 100 % korvaaminen aiheutti negatiivisia vaikutuksia munantuotan-

toon. Broilereiden ruokinnassa elävien huonekärpästen osuudeksi rehusta 

suositellaan alle 10 %:n osuutta ja lisäksi suositellaan metioniinilisäystä. 

Kalojen ruokinnassa kalajauhon korvaaminen 25 %:lla huonekärpäsen tou-

killa ei vaikuttanut kasvuun, mutta tätä suurempien määrien käyttö aiheutti 

negatiivisia vaikutuksia. (Makkar ym. 2014, 27) 

 

Jauhomatojen käytöstä broilereiden ja munivien kanojen ravintona on vielä 

varsin vähän tietoa. Tähän mennessä saadut tiedot viittaavat siihen, että jau-

homadoilla voisi korvata soija- ja kalajauhoa, kunhan sitä täydennetään me-

tioniinilla, mutta lisätutkimuksia tarvitaan. (Makkar ym. 2014) 

 

Suomessa tehdyssä ICOPP-tutkimushankkeessa selvitettiin uusien luomu-

valkuaisrehujen sulavuutta sioilla. Hankkeen tavoitteena oli selvittää luon-

nonmukaisesti tuotetun, EU:ssa sioille toistaiseksi kielletyn eläinperäisen 

rehuaineen, mustasotilaskärpäsen (Hermetia illucens) toukkajauhon amino-

happojen sulavuutta porsailla. Kokeessa oli kaksi hiilihydraattipohjaisella 

alustalla kasvatettua toukkaerää, joista ensimmäisessä rasva oli erotettu me-

kaanisesti ja toisessa heksaaniuutolla. Rasvanerotusmenetelmä vaikuttaa 

mustasotilaskärpäsen toukkajauhon aminohappojen näennäiseen ja standar-

doituun ohutsuolisulavuuteen, sillä sulavuusarvot olivat alhaisempia hek-

saaniuutetulla toukkajauholla verrattuna mekaanisesti eroteltuun toukkajau-

hoon.  Tulokset osoittivat, että mustasotilaskärpäsen toukkajauho, jossa 



 

 

 

 

rasva oli mekaanisesti erotettu, sisälsi hyvin sulavia aminohappoja, jotka 

voivat parantaa porsaiden luomurehujen aminohappotasapainoa. Mustasoti-

laskärpäsen toukkajauho voisi monipuolistaa luomutuotannon valkuaisläh-

teitä, mutta toukkajauhon tuottamisen taloudellisia näkökulmia pitää vielä 

tutkia. (Kortelainen, Siljander-Rasi, Tuori & Partanen 2016) 

4 HYÖNTEISTEN KASVATUS 

Hyönteisten kasvatus on melko vaivatonta ja se onnistuu kohtuullisen pie-

nilläkin alkuinvestoinneilla. Tässä luvussa kerrotaan hyönteisten kasvu- ja 

ravintovaatimuksista yleisesti, sekä hieman tarkemmin mustasotilaskärpä-

sen, kotisirkan ja jauhomadon kasvatuksesta. 

4.1 Hyönteisten kasvuvaatimukset 

Hyönteisten ravinto-, kasvu- ja olosuhdevaatimukset ovat hyvin vaihtele-

via. Lajikohtaiset kasvuvaatimukset ravinnon, lämmön ja tilantarpeen suh-

teen on tärkeää huomioida ennen hyönteiskasvatuksen aloitusta. Kriittisiä 

tekijöitä kasvatuksen onnistumisessa on hyönteisten biologinen tuntemus, 

kasvatusolosuhteiden kontrollointi ja kasvatettavien hyönteisten ravinto-

vaatimukset. (van Huis, Van Itterbeeck, Klunder, Mertens, Halloran, Mulr 

& Vantomme 2013, 14.) 

 

Valtaosa hyönteisistä elää lämpötilassa 25–35 °C, mutta monia lajeja on 

mahdollista kasvattaa talvikuukausina myös huoneenlämmössä. Suurin osa 

hyönteisistä pitää korkeasta ilmankosteudesta (80–90 %), mutta 50-60 %:n 

ilmankosteuskin riittää. Tarvittaessa kasvatuslaatikoissa olevaa kosteutta 

voidaan lisätä levittämällä märkää paperia tai hiekkaa laatikon pohjalle tai 

suihkuttamalla vettä kasvualustaan. (Chandra n.d.) 

 

Kuviossa 5. (s. 10) on esitetty hyönteiskasvatuksen prosessikaavio vaiheit-

tain. Kasvatusprosessi pitää sisällään lajista riippuen 4-5 vaihetta. Hyönteis-

kasvatuksen keskiössä on kasvatusprosessi, johon kuuluu muninta, hauto-

minen, kuoriutuminen, aikuistuminen ja lisääntyminen. Kasvatuksen vii-

meisessä vaiheessa kasvatuserä joko harvestoidaan pakastamalla tai siirtä-

mällä lisääntymiskykyisiä hyönteisiä parittelemaan ja munimaan, jolloin 

kasvatuskierto alkaa alusta. Kasvatusprosessia on tärkeää seurata päivittäin 

ja huomioida ruokintaan ja laadunhallintaan vaikuttavat seikat, kuten kas-

vatuslaatikoiden tarvittava puhdistus ja ruoka-aineksen vaihtaminen. 

 

 



 

 

 

 

 
Kuvio 5. Hyönteiskasvatuksen prosessikaavio. (Muokattu lähteestä Sclüter, O. ja Rum-

pold, B. 2012. Potential and challenges of insects as an innovative source for 

food and feed production. Innovative Food Science and Emerging Technolo-

gies 17 (2013) 1–11). 

 

Hyönteisten lajittelu ja keruu tapahtuvat käsityönä tai automatisoituna riip-

puen kasvatuslaitoksen suuruudesta. Pienemmissä kasvuyksiköissä lajittelu 

ja keruu tehdään käsin, kun taas isot laitokset toimivat pääsääntöisesti auto-

matisoituna.  

 

Jälkikäsittelyssä hyönteiset lajitellaan ja harvestoidaan pakastamalla. Hyön-

teisiä voidaan myydä joko tuoreena kokonaisina tai pakastettuina, tai kui-

vattuna kokonaisina tai jauhettuina. Myös eläviä hyönteisiä voidaan myydä 

esim. lemmikkien ruuaksi tai hyönteiskasvattajille alkupanokseksi. 

 

Tilavaatimukset riippuvat kasvatettavasta hyönteislajista. Yleensä suurem-

mat ja lentävät hyönteiset tarvitsevat enemmän tilaa pienempiin lajeihin 

verrattuna. Esimerkiksi, kun perhoset vaativat runsaasti tilaa ”häälentoi-

hin”, jauhomatoja voidaan kasvattaa pienissä laatikoissa tai jopa lasipur-

keissa. Jotkut lajit ovat kannibaaleja ja ne on kasvatettava erillisissä laati-

koissa. (Chandra n.d.) 

 

Yksinkertaisimmillaan hyönteiskasvatus onnistuu kotioloissa, huoneenläm-

mössä pienilläkin investoinneilla. Tarvikkeina tarvitaan muovilaatikoita 

kasvatusastioiksi, ravintoa esim. kaurahiutaleita ja vehnäjauhoja toukkien 

ravinnoksi, kananmunakennoja kasvualustaksi ja hyönteisten piilopaikaksi 

sekä tuoreruokaa esim. kurkkua tai omenaa turvaamaan hyönteisten nes-

teensaanti. Suuremmassa kasvatuksessa on mahdollista käyttää esim. En-

toCube- kasvatuskonttia, jossa on hyönteisten viljelyyn säännelty ja auto-

matisoitu mikroilmasto ja jossa sato on korjuuvalmis 4-5 viikon sykleissä. 

(EntoCube) 

 



 

 

 

 

4.2 Hyönteisten ravintovaatimukset 

Hyönteiset syövät monipuolisesti erilaisia orgaanisia materiaaleja, kuten 

hedelmiä, vihanneksia, kasvien lehtiä ja ruohoa. Ne käyttävät tehokkaasti 

hyväkseen ravintonsa ja lisääntyvät nopeasti. Hyönteisten ravitsemukselli-

nen koostumus riippuu niiden käyttämästä ravinnosta.  

 

Hyönteisiä voidaan kasvattaa myös luonnonmukaisissa sivuvirroissa, kuten 

komposti- tai kasvibiojätemateriaalilla. Hyönteislajeista esimerkiksi musta-

sotilaskärpänen (Hermetia illucens), huonekärpänen (Musca domestica) ja 

jauhomato (Tenebrio molitor) ovat erittäin tehokkaita muuntamaan orgaa-

nista materiaalia hyönteisproteiiniksi. Hyönteislajeista mm. sirkat kasvate-

taan hyönteistiloilla ja ruokitaan usein kaupallisilla rehuvalmisteilla. Tällai-

sen rehun korvaaminen orgaanisilla sivuvirroilla mahdollistaisi nostamaan 

hyönteistalouden kannattavuutta. (van Huis ym. 2013, 61.) 

4.2.1 Mustasotilaskärpänen (Hermetia illucens) 

Mustasotilaskärpänen (Kuva 1.) on musta, ampiaisenkaltainen ja 15–20 mm 

pitkä. Toukat ovat väritykseltään vaaleita ja ne voivat kasvaa 27 mm pit-

käksi, 6 mm leveäksi ja ne voivat painaa jopa 220 mg. (Makkar, Tran, 

Heuzé & Ankers 2014, 3.) 

 

 
Kuva 1. Mustasotilaskärpänen. 10.1.2017. (Hermetia illucens. https://commons.wi-

kimedia.org/wiki/File:Hermetia_illucens-2.jpg) 

Toukat syövät paljon kokoonsa nähden. Yksi toukka voi syödä 25–500 mg 

tuoretta ravintoa päivässä. Ravinnoksi kelpaa monenlainen hajoava materi-

aali, kuten ylikypsät hedelmät ja vihannekset, kahvinporot, rankki ja kalan-

perkuujäte. (Makkar ym. 2014, 3.) 

 

Optimaalisissa olosuhteissa toukat ovat täysikasvuisia kahdessa kuukau-

dessa, mutta jos ravintoa ei ole tarpeeksi saatavilla, toukkavaihe voi kestää 

jopa neljä kuukautta. Toukkavaiheen lopussa ruuansulatuskanava tyhjenee 

ja toukka lopettaa syömisen ja liikkumisen. Samalla se siirtyy etsimään kui-

vaa ja suojaisaa paikkaa koteloitumista varten. Kotelovaiheen pituus on kes-

kimäärin 14 vuorokautta, mutta se voi vaihdella paljon ja kestää jopa viisi 

kuukautta. Naaraat parittelevat kaksi päivää kehittymisen jälkeen ja muni-



 

 

 

 

vat paikkoihin, joissa on ravintoa toukille. Yksi mustasotilaskärpäsen bio-

massatuotannon merkittävä etu muihin hyönteislajeihin nähden on, että ai-

kuiset eivät syö, eivätkä siksi vaadi erityistä hoitoa. (Makkar ym. 2014, 3.) 

 

Mustasotilaskärpäsen toukat ovat proteiinipitoisia, sisältäen keskimäärin 

40-44 % raakaproteiinia. Niiden rasvainen biomassa soveltuu moniin eri 

tarkoituksiin, kuten eläinten ruuaksi sekä biodieselin ja kitiinin tuotantoon. 

Mustasotilaskärpäsen toukkia käytetään elävinä, hienonnettuna tai kuivat-

tuna ja jauhettuna. Rasvatonta ravintoa on yritetty tuottaa uuttamalla 

toukasta solunsisäistä rasvaa. (Makkar ym. 2014, 4-5.) 

 

Mustasotilaskärpänen on erittäin kestävä laji ja se pystyy selviytymään vaa-

tivissakin ympäristöolosuhteissa, kuten kuivuudessa, vähällä ravinnolla tai 

jopa vähähappisissa olosuhteissa. Mustasotilaskärpäsen kasvatuksen haitta-

puolena on, että se vaatii lämpimät olosuhteet, joka saattaa lisätä kasvatuk-

seen tarvittavaa energiankulutusta. Myös elinkaaren kesto vaihtelee useista 

viikoista useisiin kuukausiin riippuen ympäristön lämpötilasta sekä ravin-

non määrästä ja laadusta. (Diener, Zurbrügg, Roa Gutiérrez, Nguyen Dang 

Hong, Koottatep, Tockner 2011; Makkar ym. 2014, 3.)  

4.2.2 Kotisirkka (Acheta domesticus) 

Heinäsirkat ja kotisirkat (Kuva 2.) kuuluvat suorasiipisten (Orthoptera) lah-

koon 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.  

 

 
Kuva 2. Kotisirkka (Acheta domesticus. https://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Acheta_domesticus.jpg) 

 

Aikuiset kotisirkat kasvavat n. 2,5 cm:n pituisiksi. Ne ovat väriltään vaa-

leanruskeita ja niiden selässä ja päässä on tummaa kuviointia. Sirkat saa-

vuttavat sukukypsyyden, kun ne alkavat sirittää, mutta vain koiraat sirittä-

vät. Naaraat tunnistaa peräpään pitkästä munanjohtimesta. Sirkat sisältävät 

runsaasti proteiinia, keskimäärin 50–65 % kuiva-aineesta, rasvapitoisuuden 

vaihdellessa suuresti, ollen 5-20 %. Sirkkojen kuiva-ainepitoisuus on 23–

35 %. Sirkat sisältävät paljon hyviä ravintoaineita, jotka ovat välttämättö-

miä ihmisille. Kalsiumpitoisuus on alhainen kuten muillakin hyönteisla-

jeilla, mutta kuidun määrä on merkittävä ja kasvaa iän myötä. Aikuiset sir-

kat voivat sisältää kuituja jopa 22 % kuiva-aineesta. (Makkar ym. 2014, 16; 

Jansson ym. 2015, 28.) 

 



 

 

 

 

Sirkkojen ruokinnassa käytetään yleensä proteiinipitoista kananrehua, joka 

sisältää 14–21 % proteiinia. Alussa käytetään 21 % raakaproteiinia sisältä-

vää rehua ja sen käyttöä jatketaan, kunnes sirkat ovat 20 päivän ikäisiä. Tä-

män jälkeen niitä ruokitaan 14–21 % proteiinia sisältävällä rehulla, kunnes 

ne harvestoidaan 35-45 päivän ikäisenä. Muutama päivä ennen harvestoin-

tia rehu korvataan vihanneksilla sirkkojen maun parantamiseksi ja tuotan-

tokustannusten alentamiseksi. (Hanboonsong, Tasanee & Durst 2013, 8-9) 

 

Kotisirkkoja on helppo kasvattaa ja ne voivat tuottaa 6-7 sukupolvea vuo-

dessa. Ne ovat kaikkiruokaisia ja voivat syödä monenlaista orgaanista ma-

teriaalia. Sirkkojen kasvatus onnistuu lämpötilan ollessa yli 20 °C, ihanteel-

lisen lämpötilan ollessa 28–30 °C. (Makkar ym. 2014, 15; Jansson & Berg-

gren 2015, 28) 

 

Kotisirkkoja kasvatetaan verkolla peitetyissä laatikoissa, jotka täytetään ka-

nanmunakennoilla. Kasvatuslaatikoihin laitetaan astioita, joissa on multaa 

ja joihin naaraat voivat käydä munimassa. Muninta-aika on noin 3 vuoro-

kautta, jonka jälkeen muninta-astiat siirretään tasalämpöiseen haudontasäi-

liöön. Sirkanpoikaset kuoriutuvat noin 7-10 vuorokauden kuluessa. Tätä 

voidaan toistaa 1-3 kertaa yhden sukupolven ajan. Sirkkojen elinkaari on 

noin 35-45 vuorokautta, jonka jälkeen ne harvestoidaan pakastamalla. 

(Hanboonsong ym.  2013, 9-10; Jyllilä 2017) 

 

Tällä hetkellä sirkkojen kasvatus on pienten ja keskisuurten yritysten toi-

mintaa. Yrityksellä voi olla jopa 150 kasvatuslaatikkoa, joiden sirkkatuo-

tanto on 450–750 kg/45 vrk. Tiloilla, joilla on noin 60-80 kpl 10 m3:n suu-

ruisia kasvatussäiliötä (2,5x8x0,5 m), työaikaa kuluu noin 2-3 tuntia päi-

vässä sirkkojen ruokkimiseen ja hoitamiseen. Suomessa sirkkojen kasvate-

taan muovilaatikoissa ja alustana käytetään kananmunakennoja. Kasvualus-

tat siivotaan kierron loppuessa, kun hyönteiset ovat kasvaneet sukukypsiksi 

ja ne harvestoidaan. Hyönteiset kerätään, kasvualustat desinfioidaan ja aloi-

tetaan uusi kasvatuserä. (Hanboonsong ym. 2013, 11. Jyllilä 2017)        

4.2.3 Jauhomato (Tenebrio molitor) 

Jauhopukit ja niiden toukat eli jauhomadot (Kuva 3. s. 14) ovat alun perin 

kotoisin Euroopasta, mutta nykyään niitä löytyy maailmanlaajuisesti. Jau-

homadot ovat viljan, jauhon ja ruokakauppojen kiusankappaleita, mutta 

hyönteiskasvatuksen näkökulmasta niillä on monia etuja, kuten se, että ne 

lisääntyvät helposti, niitä on helppo kasvattaa ja ruokkia ja niillä on arvokas 

proteiinikoostumus. jauhomadoista valmistetaan teollisesti rehua lemmik-

kieläimille ja eläintarhaeläimille, kuten linnuille, matelijoille, pikkunisäk-

käille ja kaloille. Jauhomatoja myydään säilöttynä, kuivattuna ja jauheena 

sekä yleisesti myös elävinä. (Makkar ym. 2014, 12.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Kuva 3. Jauhopukin toukka eli jauhomato vasemmalla ja aikuinen jauhopukki oikealla 

(Tenebrio molitor larvae. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tene-

brio_molitor_larvae.jpg; Tenebrio molitor MHNT.jpg https://commons.wi-

kimedia.org/wiki/File:Tenebrio_molitor_MHNT.jpg) 

Jauhomadoilla on kyky kierrättää heikkolaatuista kasvimateriaalia laaduk-

kaaksi ja energiarikkaaksi proteiiniksi ja rasvaksi lyhyessä ajassa. Jauhoma-

dot ovat kaikkiruokaisia ja ne voivat syödä kaikenlaista kasviainesta sekä 

eläintuotteita, kuten lihaa ja jopa höyheniä. Tyypillisesti jauhomatoja ruo-

kitaan viljalla, leseillä ja jauhoilla (vehnä, kaura, maissi) täydennettynä tuo-

reilla hedelmillä ja vihanneksilla (porkkanat, peruna, salaatti) sekä proteii-

nilla, kuten soijajauholla, rasvattomalla maitojauheella tai hiivalla. Ravin-

non tulisi olla tasapainoista ja sisältää noin 20 % proteiinia. (Makkar ym.  

2014, 13.) 

 

Jauhomatojen kasvatus on melko vaivatonta ja edullista. Kasvatusta varten 

tarvitaan laatikko, kasvatusalusta, ravintoa ja vettä. Laatikon tulisi olla riit-

tävän suuri ja pintojen sileät. Säiliön reunat tulee olla muutaman sentin kas-

vatusalustaa korkeampia, jotta madot eivät pääse karkaamaan. Akvaario, 

terraario tai muovilaatikko sopii hyvin jauhomatojen kasvatukseen.  Säili-

össä tulee olla kansi kontaminaation estämiseksi, mutta samalla täytyy var-

mistaa hyvä ilmanvaihto kosteuden kertymisen ja homehtumisen estä-

miseksi.  

 

Jauhomatojen ravintona voi käyttää vehnäleseitä, kaurahiutaleita, maissi- ja 

vehnäjauhoja sekä jauhettua koiranruokaa tai näiden seoksia. Säiliön poh-

jalle laitetaan kymmenisen senttiä ruokamateriaalia, jota lisätään säännölli-

sesti. Jauhomadot pystyvät hyödyntämään kuivasyötteitä, mutta niiden tuot-

tavuus on silloin alhainen, vain yksi sukupolvi vuodessa. Tuottavuuden pa-

rantamiseksi jopa kuuteen sukupolveen vuodessa ja kannibalismin estä-

miseksi toukille kannattaa tarjota vettä. Veden lähteeksi jauhomadoille so-

pii erilaiset kasvikset, salaatit ja hedelmät. Esimerkiksi perunat ovat hyvä 

vaihtoehto, sillä ne säilyvät tuoreena useitakin päiviä. Kasvatusolosuhtei-

den suhteellinen kosteus parantaa hedelmällisyyttä, mutta yleensä normaali 

ilmankosteus on riittävä. Jauhomatojen ihanteellinen kasvatuslämpötila on 

noin 24 °C. Valon suhteen normaali päivän ja yön rytmi on sopiva, eikä 

lisävalo ole tarpeen. Kaikki kuolleet madot, kotelot ja kuoriaiset on poistet-

tava säiliöstä säännöllisesti. Jos säiliö haisee ammoniakilta tai homeelta, on 

aika puhdistaa ja desinfioida säiliö. (Makkar ym. 2014, 12-13.) 

 

Jauhopukin elinkaari vaihtelee 280–630 vuorokauden välillä. Toukat kuo-

riutuvat 10–12 päivässä (18–20 °C) ja tulevat sukukypsäksi monen eri vai-

heen jälkeen, tyypillisesti 3–4 kuukaudessa, mutta toukkavaihe voi kestää 

jopa 18 kuukautta. Täysikasvuinen toukka on vaalean kellanruskea, 20–32 

mm pitkä ja painaa 130–160 mg. Kotelovaihe kestää 7–9 päivää 25 °C:ssa 



 

 

 

 

ja jopa 20 päivää alemmissa lämpötiloissa. Aikuinen jauhopukki elää 2-3 

kuukautta. (Makkar ym. 2014, 12-13.) 

 

Jauhomadot ovat korkealaatuista ravintoa. Taulukossa 3. on esitetty elävän 

ja kuivatun jauhomadon keskimääräiset ravintoaineiden pitoisuudet. Jauho-

madot sisältävät runsaasti proteiinia, 45–60 % kuiva-aineesta ja rasvaa 31–

43 %. Toukat sisältävät noin 60 % vettä. Niissä on suhteellisen vähän tuh-

kaa, alle 5 %, ja kuten muissakin hyönteisissä, niillä on alhainen kalsium-

pitoisuus ja erittäin alhainen Ca:P- suhde. Jauhomatojen syömällä ravin-

nolla on vaikutusta niiden ravitsemukselliseen koostumukseen ja esimer-

kiksi kalsiumpitoisuutta voidaan nostaa lisäämällä kalsiumpitoista ravintoa 

niiden ruokavalioon. (Makkar ym. 2014, 13.) 

 

Taulukko 3.  Elävän ja kuivatun jauhomadon keskimääräiset ravintoaineiden pitoi-

suudet prosentteina. 

 
 

 

 

 

 

5 HYÖNTEISTALOUDEN HYÖTYJÄ JA HAASTEITA 

5.1 Hyönteistalouden hyötyjä 

Hyönteistaloudella on monia positiivisia puolia. Syötäviä hyönteislajikkeita 

tunnetaan jo pari tuhatta ja lisää opitaan tuntemaan jatkuvasti. Hyönteisra-

vinnon terveellisyys, ympäristöhyödyt ja taloudelliset tekijät nostavat hyön-

teistuotannon merkittäväksi tulevaisuuden tuotantoalaksi. 

 

Monet hyönteiset ovat hyviä ravinnonlähteitä, sillä ne sisältävät runsaasti 

proteiinia ja hyviä rasvoja sekä runsaasti rautaa ja sinkkiä. Lisäksi hyöntei-

set sisältävät ihmiselle tärkeitä B-ryhmän vitamiineja, etenkin B12-vita-

miineja, joita on mahdollista saada vain eläinperäisistä tuotteista.  

 

Hyönteiset tuottavat vähän kasvihuonekaasuja.  Vain muutama hyönteis-

ryhmä, kuten termiitit ja torakat, tuottavat metaania. Hyönteiskasvatus ei 

välttämättä vaadi maapinta-alaa eikä metsien hakkuita tuotantoa laajennet-

taessa. Koska hyönteiset ovat vaihtolämpöisiä, ne ovat erittäin tehokkaita 

muuttamaan ravinnon proteiiniksi. Hyönteisiä voidaan ruokkia orgaanisilla 

sivuvirroilla, mikä edistää kiertotaloutta. Hyönteislajeista esimerkiksi mus-

tasotilaskärpänen (Hermetia illucens), huonekärpänen (Musca domestica) 

ja jauhomato (Tenebrio molitor) ovat erittäin tehokkaita muuntamaan or-

gaanista materiaalia hyönteisbiomassaksi (van Huis 2013, 61). 

 

  

Elävä  

jauhomato 

Kuivattu 

jauhomato 

Proteiinia 20 % 53 % 

Rasvaa 13 % 36 % 

Kuitua 2 % 6 % 

Vettä 62 % 5 % 



 

 

 

 

Hyönteisten kasvatus ei vaadi vaikeita teknisiä ratkaisuja ja sitä voi toteut-

taa pienilläkin investoinneilla. Kasvatus on helppo oppia, eikä päivittäisiin 

toimenpiteisiin kulu kuin muutama tunti päivässä, mikäli hyönteisiä kasva-

tetaan esimerkiksi konttiratkaisulla.  

 

Hyönteisillä on suuri hyödynnettävyys. Heinäsirkasta voidaan syödä noin 

80 %, kun taas kanasta ja siasta syötävä osuus on noin 55 % ja naudasta 

ainoastaan 40 %.  Elintarviketuotannon lisäksi hyönteisten käytöllä on mah-

dollisuudet myös kemian- ja lääketeollisuuden käytössä.  

5.2 Hyönteistalouden haasteita 

Tällä hetkellä EU:n uuselintarvikeasetus aiheuttaa haasteita epäselvyydel-

lään ja vuonna 2018 voimaan astuvassa asetuksessa on vielä monta kysy-

mysmerkkiä, jotka odottavat vastauksia. Vaikka maailmalla syödään jo lä-

hes 2000 hyönteislajia, EU:ssa tarvitaan hyväksyntä jokaiselle turvalliseksi 

luokitellulle hyönteiselle erikseen. Todennäköistä kuitenkin on, että sirkat 

ja eri lajien toukat tulevat läpäisemään riskiarvioinnin ja ne hyväksytään 

uuselintarvikeasetuksen piiriin. 

 

Syötävien hyönteislajien tunteminen ei yksinään riitä, vaan pitää tuntea 

myös niiden elintavat ja ravinnoksi käyttämä materiaali. Toukkien syömät 

kasvit voivat myös muuttua myrkyllisiksi, jos ne saavat maaperästä myr-

kyllisiä aineita. Osa hyönteislajeista saattaa kantaa hyönteistauteja, jotka tu-

hoavat koko populaation. Ongelmat voivat olla todella suuria, jos kasvate-

taan isoa määrää hyönteisiä ja koko kanta tuhoutuu esim. denso-viruksen 

seurauksena.  

 

Tällä hetkellä hyönteisten kasvatuksessa on matala automaatioaste. Koska 

kasvatus tehdään pääosin käsityönä, on tuotantomäärät suhteellisen pieniä. 

Kasvatusolosuhteiden osalta hyönteiset ovat kuitenkin herkkiä erityisesti 

olosuhteiden muutoksille, kuten ilmankosteudelle tai lämpötilanvaihte-

luille, joten niiden hallinta tulee olla hyvin suunniteltu. Kasvatusjärjestel-

miä pitäisi edelleen kehittää, jotta suomalaisella kasvatuksella voitaisiin 

vastata hyönteisiin perustuvan elintarviketuotannon kysyntään tulevaisuu-

dessa. Jos tähän vielä lisätään mahdollinen hyönteisten käyttö tuotan-

toeläinten rehuissa, lisää se tarvittavia tuotantomääriä huomattavasti.  
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6 MIKROLEVÄT 

Mikrolevät muodostavat valtavan suuren ja monipuolisen joukon yksisolui-

sia organismeja, joiden koko vaihtelee 5–50 µm välillä. Mikrolevät voivat 

olla joko autotrofeja, heterotrofeja tai miksotrofeja niiden käyttämästä hii-

lilähteestä riippuen. Autotrofi käyttää hiililähteenä hiilidioksidia, hete-

rotrofi orgaanista hiiltä ja miksotrofit molempia riippuen elinympäristön 

olosuhteista. Mikrolevät kasvavat sekä valossa että pimeässä. Valossa kas-

vavat fotoautotrofit tuottavat tarvitsemansa energian itse fotosynteesin 

avulla. Fotosynteesi on valoenergialla tapahtuvaa yhteyttämistä, jossa hiili-

dioksidista ja vedestä syntetisoidaan hiilihydraatteja, kuten sokereita ja 

tärkkelystä, ja sivutuotteena syntyy happea. Pimeässä kasvavat mikrolevät 

saavat energiansa käyttämästään hiililähteestä. 

 

Mikroleviä on tutkittu paljon ja niitä uskotaan olevan jopa 30 000-100 000. 

Mikroleviä on käytetty ravitsemuksessa jo vuosisatojen ajan, mutta niitä on 

viljelty vasta vain muutama vuosikymmen. Lisäksi niitä on kehitetty fossii-

lisen öljyn korvaajaksi energiasektorille.  Tässä katsauksessa keskitytään 

mikroleviin valkuaislähteenä sekä ihmisravitsemuksessa, että rehuna.  

6.1 Mikrolevien koostumus 

Mikrolevien koostumus voi vaihdella merkittävästi eri levälajien kesken. 

Koostumus vaihtelee myös samalla levälajilla riippuen sen kasvuolosuh-

teista. Yleisesti levän koostumuksena kiinnostaa proteiini-, rasva- ja hiili-

hydraattipitoisuuksien vaihtelut, mutta levät tuottavat myös erilaisia pig-

menttejä ja antioksidantteja, jotka ovat tärkeitä elimistön suoja-aineita.  

 

Levien kemiallinen koostumus vaihtelee paitsi lajeittain myös ympäristö-

olosuhteista riippuen. Ympäristötekijät, kuten lämpötila, valaistus, pH-

arvo, mineraalit, hiilidioksidin saatavuus, kasvutiheys ja kasvuvaihe voivat 

vaikuttaa suurestikin levien kemialliseen koostumukseen. Pääkoostumuk-

sen lisäksi tämä näkyy myös mikrolevien tuottamien erilaisten arvokkaiden 

yhdisteiden pitoisuuksissa. Näistä kiinnostavia ovat mm. vitamiinit ja pig-

mentit. Levät ovatkin merkittävä arvojakeiden lähde elintarvike-, lääke- ja 

kosmetiikkateollisuudelle.  (Guedes & Malcata, 2012.) 

6.1.1 Proteiinit 

Mikrolevien proteiinipitoisuus on vaihteleva, mutta parhaimmillaan korke-

ampi kuin tunnetuilla hyvillä proteiinilähteillä (Taulukko 4., s. 20.) Proteii-

nin laatu eli aminohappokoostumus saattaa vaihdella suurestikin mikrole-

vien välillä (Kuvio 6., s. 20.) riippuen mm. kasvatusliuoksen typpilähteestä. 

Mikrolevät sisältävät mm. lysiiniä, metioniinia ja kysteiinia ja niiden vä-

hyys on yleisimpiä eläinten kasvua rajoittavia tekijöitä sikojen, siipikarjan 

ja kalojen rehuna. (Andersen ym. 2016, 24.) 

 

 

 



 

 

 

 

Taulukko 4.  Mikrolevien proteiini-, hiilihydraatti- ja rasvapitoisuudet prosentteina 

kuiva-aineesta. (Muokattu lähteestä: Hagen, Kristian N. Algae: Nutri-

tion, Pollution Control and Energy Sources. s. 269) 

Tuote: Proteiini Hiilihydraatti Rasvat 

Liha, tuore 16,9 - 8,4 

Kananmuna 12,6 0,3 9,2 

Kevytmaito 3 4,8 1,5 

Riisi 8,1 79 1 

Soijapapu, kuivattu 35,9 10,3 17,7 

        

Anabaena cylindrical 43-56 25-30 4-7 

Chlorella vulgaris 51-58 12-17 14-22 

Diacronema vlkianum 38 25 18 

Dunaliella salina 57 32 6 

Euglena gracilis 39-61 14-18 14-20 

Haematococcus pluvialis 10 40 41 

Isochrysis galbana 48 27 15 

Scenedesmus obliquus 50-56 10-17 12-14 

Spirulina maxima 60-71 13-16 6-7 

Spirulina platensis 46-63 8-14 4-9 

 

 

 

Kuvio 6. Mikrolevien aminohappokoostumuksia. (EAA = Essential Amino Acids) 

Muokattu lähteestä: Andersen ym. 2016, 25.) 
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6.1.2 Rasvahapot 

Osa mikrolevistä tuottaa ravitsemuksellisesti tärkeitä ja välttämättömiä ras-

vahappoja. Näitä ovat omega-6- rasvahappoihin kuuluvat gamma-

linoleenihappo (GLA) ja arakidonihappo, sekä omega-3- rasvahappoihin 

kuuluvat eikosapentaeenihappo (EPA) ja dokosaheksaeenihappo (DHA). 

Näitä pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja (LC-PUFA) ei 

muodostu kasveissa eikä eläimissä, ainoastaan mikrolevissä ja ne kulkeutu-

vat koko ravintoketjun mukana. Ihmiset eivät pysty itse tuottamaan omega-

3 ja omega-6 rasvahappoja, vaan ne täytyy saada ravinnosta. Kuviossa 7. on 

esitetty viiden mikrolevälajin pääasiallinen rasvahappokoostumus. (Hagen 

2009) 

 

 

Kuvio 7. Viiden mikrolevälajin pääasiallinen rasvahappokoostumus. (Lähde: Feller ym. 

2015. Comparative Study of Biochemical Composition of Five Microalgae for 

Biodiesel/Bioproducts Application. Research Gate. https://www.re-

searchgate.net/publication/300663784) 

6.1.3 Hiilihydraatit 

Joillakin mikrolevälajeilla on myös korkea hiilihydraattipitoisuus. Mikrole-

vien hiilihydraatit koostuvat pääasiassa glukoosista, tärkkelyksestä, sellu-

loosasta ja erilaisista polysakkarideista. Osa mikrolevistä tuottaa myös bee-

taglukaania, joka on pitkäketjuinen hiilihydraatti ja jota esiintyy myös mm. 

kaurassa ja ohrassa. Mikrolevistä mm. Chlorella-, Dunaliella-, Scenedes-

mus- ja Haematococcus -lajeihin on osoitettu kerääntyvän runsaasti hiili-

hydraatteja. Korkeimmillaan Haematococcus pluvialis voi sisältää hiilihyd-

raattia jopa n. 40 % kuivapainosta. (Ho 2013) 
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6.1.4 Pigmentit 

Yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on mikrolevien lajikohtainen ja yk-

silöllinen väri. Fotosynteesiin liittyvän pääpigmentin, klorofyllin lisäksi 

mikrolevät muodostavat myös lukuisia erilaisia lisäpigmenttejä, kuten 

fykobiliproteiineja ja karotenoideja. Nämä luonnolliset pigmentit pystyvät 

edistämään levien valoenergian hyödyntämistä suojaamalla niitä auringon 

säteilyyn liittyviltä haitallisilta vaikutuksilta.  

 

Karotenoidit ovat luonnossa kasvien ja muiden yhteyttävien eliöiden viher-

hiukkasissa esiintyviä pigmenttejä.  Karotenoidit ovat vastuussa hedelmien, 

vihannesten ja kasvisten väreistä, ja ne ovat yleensä keltaisia, oransseja ja 

punaisia. Eläimillä ruokavalion mukana nautit karotenoidit kerääntyvät esi-

merkiksi lihaan ja kananmunaan. Levien karotenoidit näyttävät toimivan 

pääasiassa valon suoja-aineina ja valoa keräävinä pigmentteinä, ja suojele-

vat siten valon aiheuttamilta vauriolta. Ympäristön aiheuttama stressitila 

(esim. valo, lämpötila, suolapitoisuus, ravinteet) saattaa joillakin mikrole-

villä aiheuttaa kasvun pysähtymisen ja karotenoidien varastoimisen suojau-

tumiskeinona ympäristöä vastaan.  

 

Tärkeimmät mikrolevien tuottamat karotenoidit ovat Dunaliella salinan 

tuottama β-karoteeni ja Heamatococcus pluvialis:n tuottama astaksantiini. 

β-karoteeni on välttämätön ravintoaine ja sillä on valtava kysyntä luonnol-

listen elintarvikeväriaineiden, kosmetiikkalisäaineiden sekä terveysruoka-

markkinoilla. β-karoteenia on käytetty paljon virvoitusjuomissa, juustoissa 

sekä voi- ja margariinituotteissa. β-karoteenia sisältäviä tuotteita pidetään 

turvallisena ja terveysvaikutteisina.  Astaksantiinilla sanotaan olevan lukui-

sia terveyshyötyjä; se parantaa mm. silmien terveyttä, lihasvoimaa ja kestä-

vyyttä sekä suojaa ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta. Mikrolevät ovat 

erinomainen luonnollisten väriaineiden ja ravinteiden lähde ja niillä voisi 

korvata synteettiset valmisteet. (Hagen 2009) 

6.1.5 Vitamiinit 

 

Mikrolevät voivat sisältää runsaasti vitamiineja ja hivenaineita. Osa mikro-

levistä pystyy tuottamaan B12-vitamiinia. B12-vitamiinia esiintyy vain eläin-

peräisissä tuotteissa ja ihmisen on saatava sitä ravinnon mukana. Muita 

mikrolevien tuottamia vitamiineja ovat mm. riboflaviini ja tokoferoli. Ri-

boflaviini eli B2-vitamiini toimii elimistössä lähinnä koentsyyminä hapetus-

pelkistysreaktioissa sekä rasvahappojen hajotuksessa ja synteesissä. Toko-

feroli on rasvaliukoinen E-vitamiini ja tärkeä elimistön antioksidantti. Tär-

keitä E-vitamiinin lähteitä ovat kasviöljyt ja -margariinit sekä kokojyväval-

misteet. Levälajeista Euglena on eniten tokoferoleja tuottava mikrolevä. 

(Chew 2017; Hagen 2009) 

 



 

 

 

 

6.2 Kaupallisesti tuotettuja mikroleviä 

Merkittävimmät kaupalliseen käyttöön mikroleviä tuottavat maat ovat Tai-

wan, Japani, Havaiji ja Intia. Suomessa mikroleviä ei vielä kaupallisesti tuo-

teta. Ravitsemuksellisesti merkityksellisiä mikroleviä ovat viherleviin kuu-

luvat Chlorella vulgaris, Haematococcus pluvialis, Dunaliella salina ja 

syanobakteereihin eli sinileviin kuuluva Spirulina maxima, jotka ovat jo 

laajasti kaupallistettuja ja käytettyjä, pääasiallisesti lisäravinteena ihmisillä 

ja lisättynä rehuun. Merkittävimmät ravitsemukseen tuotetut kaupalliset 

mikrolevät on koottu taulukkoon 5. 

Taulukko 5. Merkittävimmät ravitsemukseen tuotetut kaupalliset mikrolevät (Muo-

kattu lähteestä Pulz ja Gross, 2004; Spolaore ym, 2006 ja Hallmann, 

2007) 

 

Mikrolevä Pääasialliset tuottajat Tuotteet 
Tuotanto  

(tonnia/vuosi) 

Spirulina  Hainan Simai Pharmacy Co. (Kiina)                                                                                                              jauheet, uutteet, tabletit 

3000 

(Arthospira) Earthrise Nutritionals (Kalifornia, USA) tabletit, jauheet, juomat 

  Cyanotech Corp. (Havaji, USA)   jauheet 

  Myanmar Spirulina factory (Myanmar)  tabletit, sipsit, pastat ja 

nestemäiset uutteet 

Chlorella Taiwan Chlorella Manufacturing Co. (Taiwan)                                                                   tabletit, jauheet, nuudelit 
2000 

  Klötze (Saksa) jauheet 

Dunaliella salina Cognis Nutriotion and Health (Australia) jauheet, Β-karoteeni 1200 

Aphanizomenon  Blue Green Foods (USA)                                       kapselit, kiteet 
500 

flos-aquane Vision (USA) kapselit, jauheet, kiteet 

6.2.1 Chlorella vulgaris 

Chlorella vulgaris -levää on käytetty vaihtoehtolääkkeenä Kaukoidässä 

muinaisista ajoista lähtien ja se tunnetaan perinteisenä ravintona itämaissa. 

Chlorellaa tuotetaan ja markkinoidaan yleisesti ravintolisänä monissa 

maissa mm. Kiinassa, Japanissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, vaikka se 

ei ole saanut yleisesti turvallisena pidettyä GRAS-arvoa (Generally Recog-

nized as Safe).  

 

Chlorella sisältää proteiinia noin puolet, rasvaa 20 % ja hiilihydraatteja 15 

% kuivapainosta (Kuvio 8., s. 24). Vaikka Chlorellan proteiinipitoisuus on 

korkea, näyttäisi sen tärkein aine olevan beetaglukaani, jota esiintyy myös 

mm. kaurassa ja ohrassa. β-glukaani on tärkeä ravintokuitu, joka on aktiivi-

nen immuunijärjestelmän stimuloija, vapaa-radikaalien keräilijä ja veren 

rasva-arvojen alentaja. Lisäksi Chlorellaa pidetään monien ravintoainei-

den, kuten karotenoidien, vitamiinien ja mineraalien lähteenä ja se on ylei-

sesti käytetty tuote terveysruokana sekä eläinten rehuna ja vesiviljelyssä. 

(Hagen 2009) 

 



 

 

 

 

 
Kuvio 8. Chlorella vulgaris –levän keskimääräinen sisältö (Muokattu lähteestä: Hagen, 

Kristian N. Algae: Nutrition, Pollution Control and Energy Sources. s. 269) 

6.2.2 Haematococcus pluvialis 

Haematococcus pluvialis on tunnistettu organismiksi, johon voi akkumu-

loitua kaikkein suurimmat pitoisuudet astaksantiinia luonnossa (1,5-3,0 

%/ka.). Tällä hetkellä Haematococcus on kaupallisesti tärkein astaksantii-

nin luonnollinen lähde, erityisesti lohen ja taimenen vesiviljelyssä. Haema-

tocococcus pluvialis –levän proteiinipitoisuus on alhainen, mutta sekä hii-

lihydraatti- että rasvapitoisuus voi olla jopa 40 % kuivapainosta (Kuvio 9.). 

(Hagen 2009) 

 

 

Kuvio 9. Haematococcus pluvialis –levän keskimääräinen sisältö. (Muokattu lähteestä: 

Hagen, Kristian N. Algae: Nutrition, Pollution Control and Energy Sources. s. 

269) 
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6.2.3 Dunaliella salina 

Dunaliella salina on halotolerantti (suolaisuutta sietävä) mikrolevä, jota 

esiintyy suolajärvissä. Dunaliellan (Kuvio 10.) proteiinipitoisuus on kor-

kea, lähes 60 % kuiva-aineesta. Lisäksi D. salina pystyy kerryttämään suu-

ria määriä β-karoteenia, joka on karotenoidipigmentteihin kuuluva yhdiste. 

β-karoteenia käytetään pääasiassa luonnollisena elintarvikevärinä ja provi-

tamiini A:na (retinoli). D. salina voi sisältää jopa 14 % karotenoidia kuiva-

painosta. Osa Dunaliella- kannoista voi sisältää β-karoteenia jopa 10 % kui-

vapainosta, jos ravinteita on niukasti ja suolaa sekä valoa runsaasti. β-karo-

teenin lisäksi Dunaliella tuottaa myös toista arvokasta ainetta, glyserolia.  

(Hagen 2009) 

 

 

Kuvio 10. Dunaliella salina –levän keskimääräinen sisältö. (Muokattu lähteestä: Hagen, 

Kristian N. Algae: Nutrition, Pollution Control and Energy Sources. s. 269) 

6.2.4 Arthospira eli Spirulina 

Arthospira eli Spirulina kasvaa runsaasti tietyissä emäksisissä järvissä 

Meksikossa ja Afrikassa, ja sitä on käytetty paikallisen väestön ravintona jo 

antiikin ajoista lähtien. Spirulina -levää tuotetaan laajamittaisesti ympäri 

maailmaa (3000 tonnia/vuosi) ja sitä käytetään yleisesti ravinto- ja rehuli-

sänä, johtuen sen korkeasta proteiinipitoisuudesta ja erinomaisesta ravitse-

muksellisesta arvosta, kuten korkeasta gammalinolihappopitoisuudesta 

(GLA). Lisäksi Spirulinassa on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Spi-

rulina on myös tärkein luonnollinen fykosyaniinin lähde, jota käytetään 

luonnollisena väriaineena elintarvikkeissa ja kosmetiikassa. Kuviossa 11. 

(s. 26.) on esitetty Spirulina platensis –levän keskimäärinen sisältö. (Hagen 

2009) 
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Kuvio 11. Spirulina platensis –levän keskimääräinen sisältö. (Muokattu lähteestä: Ha-

gen, Kristian N. Algae: Nutrition, Pollution Control and Energy Sources. s. 

269) 

7 MIKROLEVIEN KASVATUS 

Mikrolevien biomassan käyttö on ollut hyvin vähäistä viime aikoihin asti. 

Syynä tähän on, että luonnossa esiintyvien mikrolevien tiheydet vedessä 

ovat hyvin alhaisia, jopa kukinta-aikana. Näin ollen levien keruu hyötykäyt-

töön on hankalaa ja kallista. Korkeampien levämassapitoisuuksien tuotan-

non takaamiseksi on leviä kasvatettava tehokkaasti. Mikroleviä kasvatetaan 

maailmanlaajuisesti yli 5000 tonnia kuivaa levämassaa ja sen kaupallinen 

arvo on noin 1,25 milj. €, vuositasolla. Suurin osa biomassasta käytetään 

biopolttoaineiden tuotannossa. Loppu käytetään arvokkaiden tuotteiden, 

kuten lisäravinteiden, lääkkeiden, kosmetiikan ja rehun valmistamiseen. 

(Schultz-Zehden et al., 2012)  

7.1 Olosuhdetekijät 

Autotrofiset levät tarvitsevat kasvaakseen ainoastaan valoa, hiilidioksidia, 

vettä, ravinteita ja hivenaineita. Kaikkein tärkeimmät olosuhdetekijät, jotka 

säätelevät levän kasvua ovat lämpötila, pH, ravinteiden määrä ja laatu, valo, 

sekoitus ja suolapitoisuus. Optimaaliset olosuhteet ovat lajikohtaisia ja ne 

voivat olla toisistaan riippuvaisia. Kasvuolosuhteet, jotka ovat ihanteellisia 

yhdelle lajille, ei välttämättä toimi toiselle.  

 

Suurin osa mikrolevistä viihtyy 16-27 °C välillä, optimaalisen lämpötilan 

ollessa 24-27 °C. Alhaisissa, alle 16 °C lämpötilassa, levien kasvu alkaa 

hidastua ja monille lajeille yli 35 °C lämpötila on tappava. 

 

Monet levälajit viihtyvät pH-alueen vaihdellessa pH 7-9 välillä, optimaali-

sen ollessa 8,2-8,7. Levän kiihtyvä kasvu nostaa pH:ta, jolloin voidaan yltää 

jopa pH-arvoon 9. pH:ta voidaan säätää hiilidioksidin avulla alemmas ja 

lähelle lajin ihanteellista pH-arvoa.  
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Mikrolevät tarvitsevat kasvuunsa ravinteita, kuten typpeä ja fosforia sekä 

erilaisia hivenaineita. Typpilähteistä yleisimmin käytetään nitraattia, mutta 

mikrolevät voivat hyödyntää myös ammoniumia. Fosforilisänä käytetään 

yleensä ortofosfaattia. Luonnonvesissä mikrolevien kasvua rajoittavia hi-

venaineita ovat mm. rauta, sinkki ja kupari.  

 

Kuten kasveille, valo toimii energianlähteenä myös mikroleville. Valoin-

tensiteetti on tärkeässä roolissa, mutta sen suuruus vaihtelee suuresti kas-

vusyvyydestä ja –tiheydestä riippuen. Liian voimakas valointensiteetti 

(suora auringonvalo tai liian lähellä keinovaloa) saattaa aiheuttaa fotoinhi-

bition. Lisäksi monet mikrolevät eivät viihdy jatkuvassa valossa, vaan tar-

vitsevat lepoajan pimeässä. Monesti käytetäänkin valo-pimeä- syklejä, 

joissa maksimi valo-pimeä-aika on 16:8, ja normaali vaihtelee 14:10 tai 

12:12 välillä. 

 

Sekoitus on välttämätöntä levien sedimentoitumisen estämiseksi, valon ja 

ravinteiden tasaisen jakaantumisen kannalta sekä parantamaan kaasujen 

vaihtoa kasvuliuoksen ja ilmatilan välillä.  Sekoitus voidaan toteuttaa esim. 

ilmastamalla leväkasvatusta tai sekoittamalla kasvatuspulloa manuaalisesti 

kerran päivässä.  

 

Merilevät ovat äärimmäisen sietokykyisiä korkeille suolapitoisuuksille. 

Monet merilevälajit kasvavat parhaiten, kun suolapitoisuus on hieman lai-

meampi kuin niiden normaaliolosuhteissa. Merilevien optimaalinen suola-

pitoisuus on 20-24 g/l. (Barsanti ym. 2014) 

7.2 Avoimet ja suljetut järjestelmät 

Leviä voidaan kasvattaa erilaisissa kasvatusjärjestelmissä. On olemassa 

avoimia ja suljettuja kasvatusjärjestelmiä, jatkuvatoimisia ja panosjärjestel-

miä. Avoimet kasvatusjärjestelmät (Kuva 4., s. 28.) ovat edullisia ja kestä-

viä, ja niissä on mahdollista tuottaa biomassaa suljettua kasvatusjärjestel-

mää suuremmassa mittakaavassa. Suljettu kasvatusjärjestelmä (Kuva 5., s. 

28.) on kalliimpi vaihtoehto, mutta biomassan tuotannon hallittavuus on 

siinä merkittävä tekijä sekä kasvatusolosuhteiden että kontaminaation 

osalta. Vaikka avoimet järjestelmät saattavat olla kokoluokaltaan suurem-

pia, suljetussa järjestelmässä saadun biomassan tiheys on suurempi. Tyypil-

lisesti avoimessa järjestelmässä tuotetun biomassan pitoisuus vaihtelee 0,1-

0,5 g/l ja suljetun järjestelmän 0,5-8 g/l (Pulz 2001; Carlsson 2007, Ierselin 

ym. 2009, 11; Mata ym. 2010, 226). 

 



 

 

 

 

 
Kuva 4. Avoin kasvatusjärjestelmä (Algal open bond. https://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Microalgenkwekerij_te_Heure_bij_Borculo.jpg) 

 

 
Kuva 5. Suljettu kasvatusjärjestelmä (Kuva: Satu Nokkonen) 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 MIKROLEVÄT IHMISRAVITSEMUKSESSA 

Mikrolevien hyvälaatuisesta ja korkeasta proteiinipitoisuudesta huolimatta, 

ne eivät vielä ole saavuttaneet paikkaansa merkittävänä elintarvikkeena tai 

perinteisten elintarvikkeiden korvikkeena. Suurimmat haasteet ovat korkeat 

tuotantokustannukset (kuiva, jauhemainen lopputuote) verrattuna perintei-

siin proteiinilähteisiin, tumman vihreä väri ja kevyesti kalamainen haju, 

jotka rajoittavat leväjauheen sisällyttämistä useisiin tavanomaisiin ruoka-

aineisiin. (Becker 2007) 

 

Monenlaisia kokeiluja on tehty elintarviketuotteiden kanssa, jolloin levä-

massaa on yhdistetty mm. leipä- ja nuudelitaikinaan. Leipään voidaan kui-

tenkin lisätä vain hyvin pieniä määriä leväjauhetta, koska ulkonäkö, taiki-

nan koostumus ja maku muuttuvat epämiellyttäväksi. Nuudeleiden ulko-

näkö muuttuu epämiellyttäväksi ruskeaksi väriksi. Levien yhdistäminen ra-

violi-tyyppisiin elintarvikkeisiin peittää värjäysvaikutuksen, mutta muuttaa 

myös makua huomattavasti. (Becker 2007) 

 

Tällä hetkellä mikrolevävalmisteiden merkittävimpiä tuotteita, kuten le-

vätabletteja (Kuva 6.), myydään suurimmaksi osaksi luontaistuotekau-

poissa. Esimerkiksi Chlorella -tabletteja markkinoidaan ravintoainepank-

kina, joka ravitsee ja puhdistaa kehoa. Puhdistamon Chlorella sisältää yli 

65 % proteiinia kuivapainostaan, sekä erittäin runsaasti mm. beetakarotee-

nia, kalsiumia ja magnesiumia. Lisäksi Chlorella on loistava raudan ja B12-

vitamiinin lähde, joista kasvissyöjillä on usein vajetta. Spirulina –levää 

markkinoidaan planeettamme ravinnetiheimpänä superfoodina, joka sisäl-

tää varsinkin urheilijoille ja kasvissyöjille arvokkaita ravinteita, proteiinia 

ja vitamiineja. (Becker 2007; Puhdistamo; Cocovi) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Kuva 6. Spirulina-puristetabletit (Kuva: Satu Nokkonen) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mikrolevien käyttö lisäravintona olisi 

hyvä rajoittaa 20 g/vrk, jotta vältytään haitallisilta sivuvaikutuksilta, kuten 

pahoinvoinnilta. Suomessa myytävissä tuotteissa päivittäinen suositusan-

nostus vaihtelee 4-10 gramman välillä. (Adams nd)  

 



 

 

 

 

9 MIKROLEVÄT ELÄINREHUNA 

Mikrolevien käyttö eläinten rehuna on alkanut vasta viime vuosina. Levä-

biomassan ravitsemukselliset ja toksikologiset tutkimukset ovat osoittaneet 

levien olevan hyvä proteiinin lähde kotieläinten ruokinnassa. Niillä voidaan 

joko täydentää tai jopa korvata perinteisiä proteiinilähteitä, kuten soijaa ja 

kalajauhoa. Ruokinnassa jo vähäisenkin mikrolevien käyttömäärän on to-

dettu vaikuttavan positiivisesti eläinten kasvuun ja vastustuskykyyn. On ar-

vioitu, että noin 30 % nykyisestä levätuotannosta myydään eläinten rehuksi. 

Eniten sitä käytetään siipikarjan ja kalojen rehuihin. 

 

Proteiinin laatu ja sulavuus ovat tärkeitä tekijöitä arvioitaessa rehujen käyt-

töarvoa. Kokeet, joissa erilaisia mikroleväbiomassoja syötettiin vastavieroi-

tetuille porsaille, broilereille ja muniville kanoille osoittivat, että mikrole-

villä voidaan korvata 8–15 % soijarouheesta ja maissista. Tätä suurempi 

määrä voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Haittavaikutukset tosin voivat liittyä 

levälajien valintaan ja ruokintaan paremmin sopivia leväkantoja on tarve 

tutkia lisää.  

 

Rehukäyttöä varten tutkittujen mikrolevien aminohappokoostumus on 

melko samanlainen kuin soijalla. Lisäksi mikrolevien välttämättömien ami-

nohappojen pitoisuudet vastaavat yksimahaisten ravitsemuksellisia vaati-

muksia. Mikrolevät sisältävät mm. lysiiniä sekä metioniinia, jotka ovat kes-

keisiä aminohappoja erityisesti sikojen, siipikarjan ja kalojen ruokinnassa. 

Proteiinin lisäksi mikrolevät sisältävät arvokkaita omega-3 -rasvahappoja. 

(Becker, 2007; Becker, 1994; Janczyk ym. 2005; Olsen & Karlson 2016) 

 

Vuonna 2015 valmistunut australialainen tutkimus (Duong, Ahmed, Tho-

mas-Hall, Quicley & Schenk) osoitti, että esim. Scenedesmus sp. sopii eläin-

rehuksi. Tutkimuksessa selvitettiin Pohjois-Australian mikroleväkantoja, 

joilla on korkea proteiinipitoisuus ja hyvä rasvahappokoostumus. Scenese-

muksen proteiinipitoisuus voi olla jopa 54 % kuivapainosta, mutta sillä on 

myös hyvin vahva soluseinä, joka vaikeuttaa proteiinin hyödynnettävyyttä. 

Ruuansulatusentsyymit eivät pysty hajottamaan vahvaa soluseinää, mutta 

oikeantyyppisellä esikäsittelyllä saattaa hyödynnettävä proteiinimäärä li-

sääntyä huomattavasti. Esim. ultraäänikäsittelyllä on todettu olevan positii-

vinen vaikutus soluseinän rikkomiseen. (Janczyk, Wolf, Souffrant 2005; 

Becker 2007; Duong ym. 2015; Gatrell 2014; Leng 2014). 

 

Mikrolevät sopivat myös märehtijöiden ruokintaan. Tätä on Suomessa tut-

kittu Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksella lypsylehmillä teh-

dyissä ruokintakokeissa. 

9.1 Mikrolevät siipikarjan ja sikojen ruokinnassa 

Euroopan Unionin säännös (EC) No.1830/2003 määrittelee rehujen käy-

töstä eläinten ruokinnassa ja asettaa säännöt, luvat ja markkinointiin liitty-

vät asiat rehujen lisäaineille. Levät on virallisesti hyväksytty useissa maissa 

kananrehuksi, eivätkä vaadi uusia testauksia tai hyväksyntää. Kuitenkin le-

välajien rajoitukset lisäravinnoksi katsotaan tapauskohtaiseksi. 

 



 

 

 

 

Siipikarjalla on tehty useita ruokintakokeita käyttäen rehuseoksia, joihin on 

lisätty eri levälajeja (Chlorella, Euglena, Oocystis, Scenedesmus, Spirulina) 

(Becker 1994). Munivien kanojen munantuotannossa tai munien laadussa 

ei ole havaittu eroja rehuseoksesta huolimatta.  

 

Siipikarjan lisäksi siat näyttäisi olevan potentiaalinen ryhmä, joiden ruokin-

nassa voidaan käyttää mikroleviä. Eräässä tutkimuksessa Chlorellaa ja Sce-

nedesmusta käytettiin korvaamaan soijarouhetta. Kun käyttömäärä oli enin-

tään 10 %, ei rehuhyötysuhteessa ollut eroja (Hintz, Heitmann, Weird, To-

rell & Mayer 1966; Hintz & Heitmann 1967). Mikroleväbiomassan ravitse-

muksellinen laatu sopii hyvin sikojen rehukomponentiksi ja sillä voidaan 

korvata soijarouhetta ja kalajauhoa.  

9.2 Mikrolevät märehtijöiden ruokinnassa 

Märehtijät ovat eläinryhmä, jonka oletetaan olevan tehokkain levien hyö-

dyntäjä, koska ne pystyvät sulattamaan jopa käsittelemätöntä levämateriaa-

lia. Kuitenkin mikrolevien käytöstä lypsylehmien ruokinnassa on vain vä-

hän tutkimustietoa. Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitos on tehnyt 

tutkimuksia ja lypsylehmien ruokintakokeita mikrolevillä. Ensimmäisessä 

tutkimuksessa selvitettiin mikrolevien vaikutusta lypsylehmien rehun syön-

tiin, maidontuotantoon ja maidon rasvahappokoostumukseen. Käytettävät 

levälajit olivat Spirulina platensis, Chlorella vulgaris ja Chlorella vulgaris 

ja Nannochloropsis gaditanan seos. Valkuaisrehutäydennys lisäsi suuntaa-

antavasti eläinten säilörehun syöntiä ja energiakorjattua maitotuotosta. Mik-

rolevät, etenkin Nannochloropsis, heikensivät väkirehun maittavuutta. Ryp-

sin tai soijan korvaaminen mikrolevällä ei vaikuttanut maitotuotokseen, 

mutta erot levien rasvahappokoostumuksessa heijastuivat maitorasvaan. 

(Lamminen, Halmemies-Beauchet-Filleau, Kokkonen, Jaakkola & Vanha-

talo 2016) 

 

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin em. mikrolevien vaikutusta lypsyleh-

mien valkuaisen hyväksikäyttöön perinteisiin valkuaisrehuihin, rypsiin ja 

soijaan verrattuna. Kontrolliruokinnassa lehmät saivat väkirehuna vilja-lei-

keseosta ilman valkuaislisää. Valkuaisrehuna käytettiin rypsiä, soijaa tai 

em. levälajeja. Rypsin korvaaminen Spirulinalla heikensi typen hyväksi-

käyttöä verrattuna kontrolliruokintaan ilman valkuaislisää, mutta typen hy-

väksikäytössä ei ollut juuri lainkaan eroja soija- ja mikroleväruokintojen 

välillä. Useimmat Spirulinan valkuaisen hyväksikäyttöä kuvaavat muuttujat 

olivat hieman rypsirouhetta heikompia. Sen sijaan soijarouheen ja eri mik-

rolevien välillä ei ollut eroa valkuaisen hyväksikäytössä. (Lamminen ym. 

2016) 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.3 Mikrolevät kalaviljelyssä 

Mikroleviä käytetään kalataloudessa, koska ne sisältävät hyviä rasvahap-

poja. Lisäksi ne sisältävät välttämättömiä ravintoaineita, jotka vaikuttavat 

kalojen laatuun, kasvuun ja vastustuskykyyn. Kalojen kasvun edistämiseksi 

on suositeltavaa käyttää useita eri mikroleviä samanaikaisesti, jotta taataan 

riittävä proteiini- ja vitamiinipitoisuus sekä korkea monityydyttymättö-

mien, pääasiassa omega-3 ja omega-6- rasvahappojen osuus. (Hagen 2009) 

 

Monet vesieliöt saavat ominaisvärinsä ravinnon karotenoidipigmenteistä. 

Monet mikrolevät kuten, Chlorella vulgaris, Chlorella zofingiensis ja Hae-

matococcus pluvialis ovat erinomaisia karetonoidien lähteitä ja tarjoavat 

kustannuksiltaan edullisen vaihtoehdon verrattuna synteettisiin karote-

noideihin. (Hagen 2009) 
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