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Hyönteisten hyötykäytöllä pitkä historia
- Hyönteisala on kuitenkin uusi!

• Hyönteisillä on ollut kautta aikojen 
huomattava taloudellinen merkitys,
– Silkintuotanto aloitettiin 5000 vuotta sitten
– Keräilyllä ja ravintokäytöllä dokumentoitua 

historiaa ainakin 4 000 vuoden takaa
– Hunaja ja mehiläistentarhaus
– Lääkekäyttö, haavanhoito, tulehdukset, 

nivelvaivat
– Elintarvikevärit, pintakäsittelyaineet
– Pölytyspalvelut, biologinen torjunta

• Länsimainen rehu- ja ruokahyönteisten 
massakasvatukseen perustuva uusi 
hyönteisala on vasta rakentumassa
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Faon raportti 2013: ”Syökää hyönteisiä!”

• Tuo esiin hyönteisten 
valtavan potentiaalin 
ratkaisuna maailman 
ruokakriisiin

• Lähtölaukaus 
hyönteisbusineksen
kehittymiselle

• www.fao.org/docrep/018
/i3253e/i3253e.pdf
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Mistä tulevaisuuden ruoka?

• Haasteina väestönkasvu, kaupungistuminen, 
ilmastonmuutos
– Maapallon väestön ennustetaan kaksinkertaistuvan 

tämän vuosisadan aikana. 
– Vuonna 2050 kaupungeissa asuu 66% väestöstä

• Haasteiden ratkominen edellyttää radikaalia 
ruokajärjestelmän uudistamista
– uutta teknologiaa, joka mahdollistaa tehokkaan 

ravinnekierrätyksen sekä alkutuotannon maaseudun 
lisäksi myös kaupungeissa.

• Hyönteisissä voisi olla ratkaisun avain
– Tehokas rehunkäyttö, pieni veden ja pinta-alan tarve
– Pieni koko, nopea kasvu, tehokas lisääntyminen
– Vaihtolämpöisyys
– Ravintoarvo!
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Vuosi

Hyönteisalalla odotetaan nopeaa kasvua
-Suomi on Euroopan kärkimaita
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Tuottajat

 Suomessa yli 50 tuottajaa
 Mukana pieniä ja suuria
 Valtaosa maaseudun

mikroyrityksiä

Lainsäädäntö

 Suomi salli hyönteiset
rehuna ja elintarvikkeena
2017

 2019 odotetaan
markkinoiden laajenevan

Tuotteet

 Yli 30 tuotetta Suomen
elintarvikemarkkinoilla

 Kotimaista ja tuotua raaka-
ainetta
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Hyönteiset voisivat olla tulevaisuuden superfood!
Hyönteisten ravintoarvoon liittyvä systemaattinen tutkimus on alussa, 
mutta tulokset ovat lupaavia
Mikä voisi olla mahdollista?
• Uusia terveellisiä ja maistuvia hyönteiselintarvikkeita
• Uusi raaka-aine, uudet tuotteet, uusi ruokakulttuuri
Mitä pitää tehdä?
• Selvittää ravitsemuksen vaikutukset terveyteen, erityisesti kitiinin vaikutus 

suolistobakteerien toimintaan ja immuunisysteemiin
• Lisää tutkimusta hyönteisten massakasvatuksen vaikutuksesta niiden 

ravintokoostumukseen
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• Kehittää menetelmäosaamista hyönteisten 
prosessoinnista, hankkia lisätietoa 
prosessoitujen hyönteisten ominaisuuksista, 
lakimuutos

• Kuluttajaymmärrystä, valistavaa markkinointia, 
ruokakulttuurimuutos
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Ruoka tuotetaan ruokajärjestelmässä
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Asiakkaat
kuluttajat

Alkutuottajat ja tuotantoympäristöt

Biomassat 
kiertotalous

Valmistus-
menetelmät 
prosessointi

Markkinakanavat,
jakelu

Tuotteet, 
palvelut, 
brändit

Kuljetus, 
käsittely, 
yhdistäminen

Icons: Pixaby, SVGSilh, Commons.wikimwdia.org
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Kaikki tuotettu ruoka ei päädy lautaselle
- Syntyy ruokahävikkiä

Suomalaisissa kotitalouksissa ruokaa 
päätyy jätteeseen vuosittain 120-160 
miljoona kiloa
• Eli 20-25 kiloa henkilöä kohden. 
• Kun otetaan laskelmaan mukaan 

koko ruokaketju, hävikin määrä 
moninkertaistuu

• EU:n tavoitteena on puolittaa 
ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä

• Ratkaisua on haettu erilaisista 
kiertotalouden konsepteista

• Hyönteistalouden ajuri!
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Lipidit
Proteiinit 

Kitiini

Rehut
Biodiesel

Tekninen käyttö

Maanparannus
Kierrätys-
lannoitteet

Hyönteiset muuntavat ruokahävikin tehokkaasti 
arvokkaammiksi biomassoiksi
• Mustasotilaskärpänen Hermetia illucens

– Ilmastaa ja hygienisoi biomassoja
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1000 kg entisiä 
elintarvikkeita 
(80% vettä)

200 kg toukkia

200 kg frassia, 
eli toukanpurua

2 vk
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Kestäviä, kotimaisia ja eläinten hyvinvointia edistäviä 
rehuja hyönteisistä

Mikä voisi olla  mahdollista?
• Kotimaisella hyönteisrehulla voitaisiin korvata tuontiproteiinia 

kalojen, siipikarjan, sikojen ja turkiseläinten rehuissa
• Hyönteisrehu voisi lisätä eläinten hyvinvointia ja vähentää 

antibioottien käytön tarvetta tavanomaisessa kotieläintuotannossa
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Kuva: needpix.com

Mitä tarvitaan?
• Kustannustehokkaat rehunyönteisten 

massatuotantomenetelmät 
• Lisää tietoa:

– Eri tavoin tuotettujen hyönteisten rehuarvoista ja 
– Erilaisten sivuvirtabiomassojen turvallisesta 

käytöstä hyönteisten kasvatuksessa
– Hyönteisrehujen kitiinin ja rasvojen antimikrobisten 

peptidien vaikutuksista tuotantoeläinten terveyteen 
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Hyönteislannoitteista tehoa ravinteiden kiertoon
Mikä voisi olla mahdollista?
• Hyönteisten frassista saadaan täsmälannoitteita

erikoiskasveille
• Voidaan korvata mineraalilannoitteiden tuontia
• Hyönteislannoitteiden avulla voidaan vähentää 

kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä
• Frassin hyötykäyttö lisää hyönteistuotannon 

kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta
Mitä pitää tehdä?
• Lisää tutkimusta frassin vaikutuksista 

kasvinterveyteen ja sopeutumiseen erilaisiin 
stressitekijöihin

• Selvittää tuotantomenetelmän vaikutukset frassin
laatuun

• Kehittää frassin käsittelymenetelmät, ja  
yhdenmukainen säädöstö
11 8.11.2019
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Tekninen käyttö
-Kun hyönteiskasvatuksen tuotteet eivät päädykään ruokaketjuun

• Mikä voisi olla mahdollista?
– Jätteenkäsittely, muovien pilkkominen hyönteisten avulla
– Hyönteisrasvasta uusiutuvan energian lähde, biodiesel
– Biovoiteluaineet
– Uudet biomuovit
– Maalit, liimat, pintakäsittelyaineet
– Uusi kitiinin lähde
– Kosmetiikka, voiteet

• Mitä pitää tehdä?
– Kehitettävä kemianteollisuuden innovaatioita
– Kasvatettava hyönteisten tuotantomäärää radikaalisti
– Alennettava tuotantokustannuksia merkittävästi
– Selvitettävä tuotannon kokonaiskestävyys
– Tarvitaan teknologialoikka

12 8.11.2019
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Uudet ruuantuotantojärjestelmät
Alkutuotannon uusi aika!
• Mikä voisi olla mahdollista

– Alkutuotanto kaupungeissa, teollisuusalueilla, siellä missä sivuvirtoja 
syntyy

– Sivuvirtojen uudet logistiikkaratkaisut, biomassavirtojen ekotehokas 
käyttö

• Mitä pitää tehdä
– Alkutuotannon radikaali uudistaminen, maaseudun uusi rooli
– Teolliset symbioosit, suljetut kierrot, uudet planeetat … 

13 8.11.2019Kuvat: Flickr, Commons.wikimwdia.org, Pixabay
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Kuinka säilytetään kärkiasema?
Mitä ennustettu hyönteistalouden kasvu edellyttää?
Kuinka saavutetaan kestävämpi ruokajärjestelmä?

• Kestävien markkinoiden rakentumista
• Kuluttajien hyväksyntää
• Teknologialoikkaa
• Laajentamista elintarvikkeista rehubisnekseen
• Merkittävää tuotantokpasiteetin lisäämistä
• Radikaalia tuotantokustannusten pienentämistä
• Uusia ratkaisuja biomassojen muuntamiseen arvotuotteiksi hyönteisten

avulla, alaa tukevaa innovaatiorahoitusta
• Kansallisten ja kansainvälisten säädösten ja valvonnan uudistamista, 

uutta ruokapolitiikkaa, uuden tuotannon huomioimista verotuksessa ja 
tukijärjestelmässäIsoa kuvaa alan mahdollisuuksista, yhteistä
ymmärrystä tavoitellusta tulevaisuudesta
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Hyönteisistä kestäviä ratkaisuja biotalouteen
-Jo tänään!
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Biomassat

Rehu

RuokaLannoite

Kuitu, 
materiaalit, 
kemikaalit

Polttoaine



Kiitos!
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