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Tiivistelmä 

 

Maatalouden rakennemuutos ja muuttuvat sääolosuhteet haastavat viljelijöitä kokeilemaan uusia rehukas-

veja. Kevätruisvehnä olisi potentiaalinen vaihtoehto rehukasviksi jo nyt ja myös tulevaisuudessa. Kevätruis-

vehnän ominaisuuksista erityisen hyvä sadontuottokyky ja viljelyvarmuus tukevat sen soveltuvuutta lypsy-

karjatilalle. Näiden ominaisuuksien myötä myös tuotantokustannukset kevätruisvehnän viljelyssä ovat koh-

tuulliset.  

 

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi opinnäytetyöhön kerättiin tietoa kevätruisvehnän viljelykäytännöistä sekä ruo-

kinnallisista ominaisuuksista kevätruisvehnää jo viljelleiltä lypsykarjatilallisilta. Opinnäytetyössä myös halut-

tiin tuoda esille viljelyn taloudellista näkökulmaa. Opinnäytetyön lopputulemana syntyi tietokortti, jossa on 

esitetty tiiviisti kevätruisvehnän viljelykäytäntöjä sekä soveltuvuutta lypsykarjatilan ruokintaan. Työn toimek-

siantajana toimi ProAgria Oulu.  

 

Opinnäytetyö oli tutkimustyö, ja se toteutettiin teemahaastatteluilla. Opinnäytetyöhön haastateltiin viittä eri 

lypsykarjatilallista Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Haastateltavat olivat viljelleet kevätruisvehnää edeltävinä 

kasvukausina, joten heiltä saatiin kattavasti tietoa aiheesta. Haastateltavat olivat myös hyödyntäneet kas-

vuston oman karjansa rehuna. Haastattelut tehtiin keväällä 2021. 

 

Kevätruisvehnää viljeltiin haastatelluilla tiloilla etenkin kasvin satoisuuden vuoksi sekä lisäksi sen hyvien esi-

kasvi ominaisuuksien vuoksi. Pääasiassa haastatelluilla tiloilla kevätruisvehnää hyödynnettiin umpilehmien ja 

hiehojen ruokinnassa. Lypsylehmien ruokintaan kevätruisvehnä toi vain monipuolisuutta pienillä käyttömää-

rillä.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kevätruisvehnällä saadaan tuotettua iso ja laadukas sato kus-

tannustehokkaasti. Kevätruisvehnä on potentiaalinen vaihtoehto, kun pyritään pienentämään ruokinta- ja 

rehuntuotantokustannuksia. Nurmisäilörehua kevätruisvehnällä ei kuitenkaan pyritä korvaamaan vaan täy-

dentämään sitä.  

Avainsanat  

kevätruisvehnä, kokoviljasäilörehu, lypsykarja 
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Abstract 

 

The restructuring of agriculture and changing weather conditions are challenging farmers to try new fodder 

crops. Spring triticale would be a potential alternative for fodder crops now and also in the future. Due to 

the characteristics of spring triticale, its particularly good yield and cultivation safety support its suitability for 

the dairy farm. With these characteristics the production costs in the cultivation of spring triticale are also 

reasonable. 

 

In addition to the literature review of the thesis, information was collected on the cultivation practices and 

nutritional properties of spring triticale from dairy farmers who cultivated spring triticale. The economic as-

pect of cultivation was also brought up in the thesis. As a result of the thesis, an information card was cre-

ated, which summarizes the practices of spring triticale cultivation and its suitability for feeding on the dairy 

farm. The client of the thesis was ProAgria Oulu. 

 

The thesis was a research project, which was carried out through thematic interviews. Five different dairy 

farmers from the Northern Ostrobothnia region were interviewed for the thesis. These interviewees had cul-

tivated spring triticale in previous growing seasons, so they provided comprehensive information on the sub-

ject. Interviewees had also used the crop as fodder for their own livestock. Interviews were conducted in 

spring 2021. 

 

Triticale was grown on the farms interviewed mainly because of its high yields and its good pre-growing 

properties. Mainly on the farms interviewed, spring triticale was used to feed dry cows and heifers. In the 

feeding of dairy cows, spring triticale only added versatility at low levels of use. 

 

The research shows that spring triticale can produce a large and high-quality crop in a cost-effective way. 

Spring triticale is a potential alternative to reduce feeding and fodder production costs. The aim is not to re-

place grass silage with spring triticale, but to complement it. 
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1 JOHDANTO 

Maitotilojen määrä pienenee ja samalla tilakoot kasvavat. Kotieläintuotantoa laajennettaessa tarvi-

taan peltopinta-alaa enemmän lannan levitykseen ja tuottamaan karjalle riittävästi karkearehuja. 

(Heikkilä, Niskanen, Ovaska, Lappalainen & Tauriainen 2014.) Haasteita rehuntuotantoon tuovat 

kasvukausien vaihtelevat sääolosuhteet, jotka aiheuttavat satovaihteluita. Huonoihin satovuosiin olisi 

sopeutumiskeinona lisätä karkearehun tuotantoon tarkoitettua pinta-alaa, mikä kuitenkin tuo omat 

lisäkustannuksensa. (Seppänen, Saari & Välisalo 2020.) Kasvukauden pidentyminen tuo mahdolli-

suuden hyödyntää uusia vaihtoehtoisia rehukasveja, joilla voidaan hallita karkearehujen tuotannon 

riskejä ilman suuria lisäkustannuksia (Peltonen 2018). 

Opinnäytetyöni aihe käsittelee vaihtoehtoista rehukasvia kevätruisvehnää. Kevätruisvehnä on viljely-

kasvina erittäin satoisa ja viljelyvarma, sillä se kestää kuivuutta, tauteja ja tuholaisia hyvin. Se on 

myös tehokas karjanlannan hyödyntäjä, kuten muutkin kokoviljasäilörehut. (Viljelyopas 2020, 68; 

Lötjönen 2019.) Kevätruisvehnä kokoviljasäilörehuksi korjattuna on kustannustehokas ratkaisu sen 

korkeiden satotasojen ja alhaisten tuotantokustannuksien vuoksi (Manni, Lötjönen & Huuskonen 

2020, 25). 

Opinnäytetyöni idea syntyi agrologiopintojeni aikana ruokinnan opintojaksolla, kun tuli laatia esi-

telmä valitsemastaan rehukasvista. Valitsin silloin aiheekseni ruisvehnän, jolloin työn tekemisen yh-

teydessä kävi ilmi, että kyseessä on vasta suosiotaan kasvattava mutta kuitenkin hyvin menestynyt 

ja mielenkiintoinen rehukasvi. Työni toimeksiantajana toimii asiantuntijapalveluita tarjoava ProAgria 

Oulu.  

Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia ja kartoittaa kevätruisvehnän viljelykäytäntöjä ja kasvuston 

hyödyntämistä ruokinnassa lypsykarjatiloilla. Viljelykäytäntöjä sekä ruokinnallisia asioita lypsykarjati-

lallisilta selvitetään teemahaastatteluilla. Kevätruisvehnän viljelyn tuotantokustannuksia selvitetään 

tapaustutkimuksella yhdeltä tilalta ja niitä verrataan kyseisen tilan nurmentuotannon tuotantokus-

tannuksiin. Haastateltavat lypsykarjatilalliset ovat jo aiemmin viljelleet kevätruisvehnää sekä hyödyn-

täneet kasvustonsa oman karjan rehuna. Opinnäytetyöni lopputulema on tietokortti (liite 2) työn toi-

meksiantajalle. Tietokortissa vedetään yhteen hyvin käytännönläheisesti opinnäytetyön aikana kerät-

tävä tieto kevätruisvehnän soveltuvuudesta lypsykarjatilalle. Tietokortin avulla moni muukin viljelijä 

voi saada uutta tietoa ja innostua kokoilemaan kevätruisvehnän viljelyä.  
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2 KEVÄTRUISVEHNÄ VILJELYKASVINA 

Kevätruisvehnä (Triticale) on saatu risteyttämällä vehnää ja ruista. Kevätruisvehnän viljely on Suo-

messa vielä vähäistä, joten sitä viljellään lähinnä vain oman karjan rehuksi kokoviljasäilörehun muo-

dossa. (Viljelyopas 2020, 68.) Viljelykasvissa yhdistyvät monet hyvät ominaisuudet, jotka lisäävätkin 

kevätruisvehnän viljelyn suosiota. Kevätruisvehnän erityisen hyvä sadontuottokyky ja viljelyvarmuus 

perustuu kasvin kuivuuden kestävyyteen, lujakortisuuteen sekä kestävyyteen tuholaisia ja tauteja 

vastaan (Viljelyopas 2020, 68). Kevätruisvehnän tunnistaa rukiin vihneistä sekä vehnäntyyppisestä 

pulleasta tähkästä (kuva 1). 

 

KUVA 1. Kevätruisvehnän tähkä (Mäenpää 2021) 

Ruisvehnän käyttäminen kokoviljasäilörehun kasvina on Euroopassa hyvin tavallista. Pitkä kasvu-

kausi mahdollistaa siellä, että ruisvehnästä saadaan joko puitava viljasato tai kokoviljasäilörehusato. 

(Tietokortti Kevätruisvehnä julkaisuaika tuntematon; Ajosenpää, Hiltunen, Hinkkanen, Kotimäki, Les-

kinen, Nurkka, Nykänen, Tuominen, Valtonen, Terhemaa & Vihonen 2015.) Suurimpia ruisvehnää 

tuottavia maita ovat Puola, Valko-Venäjä, Saksa ja Ranska. Puolassa viljelyn kokonaispinta-ala on yli 

miljoona hehtaaria, mutta parhain tuottavuus (tn/ha) on Saksassa. (Ayalew, Kumssa, Butler & Ma 

2018.)  

Suomessa ruisvehnää viljellään melkein koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta (Pulkkinen 

2019). Ruisvehnää voidaan viljellä syys- tai kevätkylvöisenä. Ruisvehnä vaatii pitkän kasvukauden, 

joten sen viljely puitavaksi viljaksi onnistuu parhaiten eteläisemmässä Suomessa. Viljeltäessä ruis-

vehnää puitavaksi viljaksi käytetään yleisimmin syyskylvöisiä lajikkeita. Kevätkylvöistä kevätruisveh-

nää käytetään yleisemmin, kun sato korjataan kokoviljasäilörehuksi. (Viljelyopas 2020, 68; Tieto-

kortti Kevätruisvehnä julkaisuaika tuntematon.)  
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Kevätruisvehnän viljelyalat ovat kasvaneet Suomessa vuosi vuodelta (Mavi 2017; Mavi 2018; Ruoka-

virasto 2019; Ruokavirasto 2020). Suomessa kevätruisvehnän siementuotantoon tuo haasteita pitkä-

kasvuaika (Liespuu 2019). Viime vuosina kuitenkin siementuotanto on kasvanut kotimaassa, joten 

kylvösiementä on ollut riittävästi saatavilla, mikä on vaikuttanut myös viljelymäärien kasvuun (Aho 

2021). Tilastoissa on myös mukana siementuotantoon käytetty viljely pinta-ala (kuva 2). 

 

KUVA 2. Kevätruisvehnän viljelyalojen määrä vuosina 2017–2020 (Mavi 2017; Mavi 2018; Ruokavi-

rasto 2019; Ruokavirasto 2020) 

Kokoviljasäilörehuna korjattava kevätruisvehnä sopii erityisen hyvin lypsykarjatilojen viljelykiertoon 

monipuolistamaan tilan kasvivalikoimaa. Kevätruisvehnästä saadaan suuri kuiva-ainesato yhdellä 

korjuukerralla. (Pulkkinen 2019.) Kasvukauden sääolosuhteet vaihtelevat paljon, mikä vaikuttaa vil-

jan kehittymiseen ja sato voidaan päätyä korjaamaan yhtä aikaa toisen säilörehusadon kanssa tai 

peräti kolmannen säilörehusadon kanssa. Korjuuajankohta voi mahdollisesti osua myös eri aikaan 

nurmisäilörehun kanssa, jolloin viljelyllä olisi kesän työhuippuja tasaava vaikutus (Pulkkinen 2019). 

Kevätruisvehnän on myös havaittu olevan hyvä suojavilja nurmea perustettaessa (Pulkkinen 2019). 

Suurimmat hyödyt kevätruisvehnän viljelemisestä syntyy suurista satotasoista sekä pienistä tuotan-

tokustannuksista (Huuskonen 2018, 40). 

Kevätruisvehnän lajikkeista erityisen viljelyvarmaksi niin siementuotannossa, kuin kokoviljasäilöre-

hunkin tuotannossa on todettu Nagano. Sen viljelypinta-ala oli vuonna 2020 yli puolet kokonais-

pinta-alasta. Muita suosituimpia kevätruisvehnä lajikkeita olivat Mazur, Mamut ja Puzon. (Ruokavi-

rasto 2020.) Kevätruisvehnä lajike Nagano viihtyy vaativimmissakin kasvuolosuhteissa. Kuitenkin 

huippusadot edellyttävät hyvää maan kasvukuntoa ja ravinnetilaa. (Aho 2021.) Puhtaana kasvustona 

sekä suojaviljana suositeltu kylvömäärä on 180–200 kg/ha ja seoksissa esimerkiksi palkokasvien 

kanssa kylvömäärä on noin 80–100 kg/ha (Viljelijän Avena Berner julkaisuaika tuntematon). 
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Kasvuaika kevätruisvehnällä kylvöstä sadonkorjuuseen on noin kolme kuukautta (90 pv) (Anttila 

2018a). Sato korjataan taikinatuleentumisvaiheessa tähkineen ja korsineen. Satotasoissa on par-

haimmillaan päästy yli 10 000 kilon kuiva-ainesatoihin viime vuosina erilaisissa olosuhteissa kasvu-

kauden aikana. (Viljelijän Avena Berner julkaisuaika tuntematon; Viljelijän Avena Berner 2016.) 

Vuosina 2017–2018 Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeissa kevätruisvehnäkasvustot pysyivät erin-

omaisesti pystyssä ilman kasvunsääteitä. Kevätruisvehnäkasvustoille kasvinsuojelu käsittelynä riitti 

vain rikkakasvien torjunta. Kasvustot olivat taudittomia, joten tautiruiskutuksia ei ollut tarve tehdä. 

(Manni ym. 2020, 25.) Kevätruisvehnäkasvustot ovat hyviä hyödyntämään sekä kestämään runsas-

takin lannoitusta lujakortisuuden ansiosta (Lötjönen 2019; Nurmiesite 2016). Kevätruisvehnäkas-

vusto, joka kokoviljasäilörehuna korjataan, voidaan käyttää typpilannoitusta ympäristökorvauksen 

mukaan maan multavuuden perusteella 70–140 kg/ha/v ja fosforilannoitusta viljavuusluokan perus-

teella 5–40 kg/ha/v (Lannoiteopas 2020–2021, 30). 

Tulevaisuudessa voidaan mahdollisesti kevätruisvehnän viljelyllä lisätä rehuntuotannon varmuutta. 

Lypsykarjatiloilla viljely perustuu nurmikasvilajien viljelyyn, joten rehuntuotannon hajauttaminen eri-

laisiin rehukasveihin voisi olla myös varautumista vaihteleviin sääolosuhteisiin (Peltonen 2018). Ke-

vätruisvehnä käyttää pellon voimavaroja tehokkaasti hyödykseen, jolloin se runsaasti satoa tuottaes-

saan myös sitoo hiiltä (Erkkola 2020). 
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3 KOKOVILJASÄILÖREHU  

Kokoviljasäilörehulla tarkoitetaan, kun viljakasvusto korsineen ja tähkineen korjataan säilörehuksi. 

Kokoviljasäilörehulla täydennetään nurmisäilörehua ja joissain tapauksissa käytetään ainoana kar-

kearehuna ruokinnassa. Kokoviljasäilörehun teko onnistuu useista eri viljalajeista, mutta sulavuudel-

taan parhainta kokoviljasäilörehua saadaan ohrasta. Myös erilaiset viljaseokset soveltuvat kokovil-

jasäilörehuksi. Viljaseoksiin voidaan myös lisätä palkokasveja, kuten herneitä, virnoja tai härkäpa-

pua. (Jaakkola 2010, 66; Huuskonen, Sairanen & Nykänen 2010, 40–41.) 

Kokoviljasäilörehun ottaminen tilan viljelykiertoon on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan parantaa 

tuotannon kannattavuutta, peltopinta-alaa on vähän, kun ollaan luopumassa puitavan viljan tuotan-

nosta tai halutaan vain monipuolistaa tilan kasvivalikoimaa. Kokoviljasäilörehun viljeleminen myös 

tasaa kesäntyöhuippuja, koska sadonkorjuu on mahdollisesti eri aikaan kuin nurmirehun korjuu ja 

viljan puinti. (Turunen 2003, 6–7; Manni ym. 2020, 25.)  

Tuotannon kannattavuuden parantaminen kokoviljasäilörehulla perustuu rehuntuotannon- ja ruokin-

takustannuksien pienentämiseen. Kokoviljasäilörehuilla voidaan päästä parhaimmillaan noin 10 000 

kg ka/ha satotasoon, joka saadaan kertakorjuulla. Kun vastaavasti samaan satotasoon pääsemiseksi 

nurmisäilörehulla vaaditaan 2–3 korjuukertaa. (Huuskonen & Manni 2020, 9) 

Karjatiloilla, joissa viljely on nurmivaltaista, soveltuu kokoviljasäilörehu erinomaisesti viljelykiertoon. 

Yksivuotisena kasvina kokoviljasäilörehu on nurmen perustamisvaiheessa hyvä suojavilja, koska ai-

kainen korjuuajankohta edistää nurmen kehittymistä loppukesästä ja kokoviljasäilörehu hidastaa 

myös monivuotisten rikkakasvien runsastumista lohkolla. (Manni ym. 2020, 25; Huuskonen & Manni 

2020, 27.) 

Kokoviljasäilörehun viljely on pääasiassa samanlaista kuin puitavankin viljan, ainoastaan korjuutek-

niikka ja -ajankohta on eri. Kuitenkin kokoviljasäilörehussa voidaan käyttää myöhäisempiä viljakasvi-

lajikkeita, jotka hyödyntäessään koko kasvukauden voivat tuottaa suuremman sadon pitemmän kas-

vukautensa ansiosta (Joki-Tokola 2003, 18). 

3.1 Kasvukauden aikaiset viljelytoimenpiteet 

Kylvöajankohta on keväällä yleensä toukokuussa. Koska kokoviljasäilörehuksi tarkoitetut viljakasvila-

jit ovat yksivuotisia (Manni ym. 2020, 25). Kokoviljasäilörehun siementen kylvömäärä on noin 200 kg 

hehtaarille (Anttila 2018b). Kokoviljasäilörehuksi viljeltäviä kasveja lannoitetaan keväällä yleensä 

karjanlannalla sekä lisäksi apulannalla. Kevätruisvehnästä poiketen muille viljoille kokoviljasäilöre-

huna korjattuna typpilannoitusmäärät ovat hieman pienempiä, mutta fosforilannoitusmäärät ovat 

samaa luokkaa (Lannoiteopas 2020–2021, 30). Kohtuullisella typpilannoituksella vältytään kasvuston 

lakoontumiselta. Kun kasvusto korjataan kokoviljasäilörehuksi kasvuston lakoontuminen ei aiheuta 

kuitenkaan yhtä suurta ongelmaa kuin puitavassa viljan viljelyssä. (Joki-Tokola 2003, 20).  

Kokoviljasäilörehun kasvinsuojelu perustuu lähinnä vain rikkakasvien torjuntaan. Valittaessa kokovil-

jasäilörehukasvustolle kasvinsuojeluaineita tulee huomioida, ettei kasvisuojeluaine estä olkisadon 

käyttöä rehuksi (AIV 2020). Kasvinsuojelutoimenpiteet liittyen kasvitauteihin, tuhohyönteisiin ja laon 

estoon tehdään samoin kuten kevätviljoissa varoajat huomioiden. Viljellessä viljan kanssa seoksena 
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palkokasveja, tulee huomioida, etteivät kaikki samat kasvinsuojeluaineet sovellu käytettäväksi palko-

kasveille. (Peltokasvien kasvinsuojelu 2019, 25–32.) Kasvinsuojelu voi olla kallista ja haastavaa viljel-

täessä kevätruisvehnää seoskasvustona esimerkiksi herneen kanssa. Herneen kanssa viljellessä heh-

taarikohtaiset kustannukset valmisteiden välillä vaihtelevat 29–90 € välillä (Salonen, Hyvönen ja Jalli 

2006). 

3.2 Sadonkorjuu ja säilöntä 

Kokoviljasäilörehun kasvuaika on noin 2–3 kuukautta. Kasvusto korjataan taikintatuleentumisvai-

heessa, jolloin korsi on alkanut kellastua ja jyvä on sisältä taikinamainen. Taikinatuleentumisvai-

heessa sadon oletetaan olevan paras mahdollinen määrä- ja laatusuhteeltaan. Liian aikaisin korja-

tussa kasvustossa sadon ja jyvien määrä jää pieneksi sekä rehun sulavuus on huonompi optimaali-

seen korjuuaikaan verrattuna, koska hyvin sulava tähkä ei ole vielä kokonaan kehittynyt, joten kas-

vusto koostuu suurimmaksi osin korresta. Vastaavasti liian myöhään korjattu kasvusto on hyvin kor-

siintunutta ja se aiheuttaa rehun tiivistämis- ja säilöntäongelmia, jolloin mahdollisesti rehun säilön-

nällinen laatu voi jäädä heikommaksi. Kasvuston ollessa keltatuleentumisasteella korjuuvaiheessa, 

on korren sulavuus heikentynyt ja riski jyvien varisemistappioille kasvaa, mikä tarkoittaa rehussa 

huonompaa energia-arvoa. (Jaakkola, Saarisalo, Heikkilä & Joki-Tokola 2003, 26; Jaakkola 2010, 

67.)  

Kokoviljasäilörehun korjuu onnistuu samalla korjuukalustolla kuin nurmisäilörehunkin. Korjuumene-

telmän valinta vaikuttaa sadonkorjuussa mahdollisesti syntyviin satotappioihin, joilla on merkitys sa-

toon määrällisesti kuin laadullisestikin. Eri korjuumenetelmien satotappioiden määrä vaihtelee ja 

niissä on huomattavia eroja. (Jaakkola ym. 2003, 29–31; Boreal 2019.) Satotappioita syntyy, kun 

jyviä, korsia ja tähkiä karisee peltoon (kuva 3). 

 

KUVA 3. Korsia ja tähkiä on karissut peltoon korjuuvaiheessa (Mäenpää 2020a) 
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Kokoviljasäilörehu sadon korjaaminen suoraan pystykasvustosta leikkaamalla olisi kaikista vähiten 

satotappioita aiheuttava menetelmä (Jaakkola ym. 2003, 29). Tällaisia korjuukoneita ovat esimer-

kiksi ajo- ja tarkkuussilppuri niittopäällä. Satotappioiden määrä kasvaa, kun kasvusto erikseen niite-

tään ja vielä mahdollisesti karhotetaan. (Boreal 2019). Kuitenkin, kun kasvustoa korjataan esimer-

kiksi ajosilppurilla, saadaan karhottamalla työkoneiden tehot hyödynnettyä paremmin (kuva 4) (Far-

mit julkaisuaika tuntematon). Eräs kustannustehokas ja satotappioita vähentävä menetelmä kasvus-

ton niittämiseen on perhosniittokone, joka on varustettu ruuvilla tai matolla, jolloin karhot yhdistyvät 

yhdellä ajokerralla (NHK julkaisuaika tuntematon). 

 

KUVA 4. Kokoviljasäilörehusadon korjuu ajosilppurilla (Mäenpää 2020b) 

Kokoviljasäilörehu varastoidaan ja säilötään samalla tavoin kuin nurmisäilörehukin. Yleisimpiä varas-

tointikohteita ovat laakasiilot, aumat ja pyöröpaalit (Hankkija julkaisuaika tuntematon a). Varastoita-

essa laakasiiloihin ja aumoihin tulisi huomioida rehun syöttönopeus. Pitkissä ja kapeissa siiloissa ja 

aumoissa pilaantumiselle altis leikkuupinta saadaan pysymään pienenä. (Joki-Tokola & Huuskonen 

2002.) 

”[Rehun] säilyvyys perustuu rehumassan hapettomuuteen ja rehun happamuuteen eli matalaan 

pH:hon” (Jaakkola ym. 2003, 31). Haastavaa kokoviljasäilörehun säilönnässä on rehun tiivistäminen, 

kun rehu on rakenteeltaan karkeampaa kuin nurmisäilörehu. Kokoviljasäilörehun kuiva-ainepitoisuus 

on 300–400 g/kg, joten huonosti tiivistetty rehu saattaa aiheuttaa jälkipilaantumista. Kokoviljasäilö-

rehu on myös herkempi voihappokäymiselle kuin nurmisäilörehu, jos epäpuhtauksia kuten maa-ai-

nesta tai kuollutta kasvijätettä on rehun seassa. Epäpuhtauksien joutumista rehun sekaan voidaan 

välttää niittämällä kasvusto riittävän pitkään sänkeen (10 cm), jolloin myös huonosti sulavan korren 

osuus rehussa vähenee. Kokoviljasäilörehussa säilöntäaineen käyttömäärät ovat melkein samoja 

kuin nurmisäilörehussakin (AIV julkaisuaika tuntematon; Jaakkola ym. 2003, 32–33; Joki-Tokola & 

Huuskonen 2002). 



13 (36) 

 

      

4 KEVÄTRUISVEHNÄ RUOKINNASSA 

Lypsykarjatiloilla ruokinta perustuu hyvälaatuiseen nurmisäilörehuun, jonka sulavuus vaihtelee eri 

kasvu- ja tuotosvaiheessa olevilla lehmillä. Monipuolisuutta karkearehuruokintaan saadaan lisäämällä 

ruokintaan kokoviljasäilörehua, joka soveltuu ruokintaan joko ainoana karkearehuna tai seoksena 

nurmisäilörehun kanssa (Rinne & Sairanen 2010, 18). Eri ruokintamenetelmistä parhaiten kokovilja-

säilörehu soveltuu seosrehuruokintaan (Nurmiesite 2016). 

4.1 Koostumus ja rehuarvot 

Kevätruisvehnä on ruokinnalliselta laadultaan kehnosti sulavaa keskimääräisiin nurmisäilörehuihin 

verrattuna. Maittavuudeltaan kevätruisvehnä on kuitenkin parempaa kuin nurmisäilörehu, joten huo-

noa sulavuutta kompensoi runsas syönti. (Liespuu 2019; Pulkkinen 2019). Kevätruisvehnän ruokin-

nalliseen arvoon vaikuttaa moni eri tekijä ja rehun koostumus voi vaihdella paljon, jolloin rehun ana-

lysoinninkin tarve korostuu. Rehun hiilihydraattikoostumus syntyy korresta ja tähkästä. Koostumuk-

seen vaikuttavat kasvuolosuhteet, korjuuajankohta ja -tapa, niittokorkeus, varisemistappiot sekä 

lajike-erot. (Jaakkola 2010, 66.) Kevätruisvehnä lajikkeiden ominaisuuksien vertailussa ei ole kovin 

tarkkaa asteikkoa käytössä. Esimerkiksi korren pituus ilmoitetaan lyhyenä tai keskimääräisenä (Vilje-

lyopas 2020, 68). 

Vertailtaessa satokauden 2020 rehuanalyyseja kevätruisvehnän, keskimääräisen nurmisäilörehun 

sekä yleisesti kokoviljojen osalta huomataan, että rehun koostumuksesta sekä -arvoista löytyy selviä 

eroja (taulukko 1). Rehuanalyyseista nurmisäilörehun koostumusta ja rehuarvoja kuvaa keskimääräi-

set luvut Pohjois-Pohjanmaalta, kokoviljasäilörehuja yleisesti edustava rehuanalyysi on koko maan 

keskiarvo ja kevätruisvehnän osalta rehuanalyysitulos on lähtöisin myöhemmin opinnäytetyössä ker-

rottavasta tutkimuksesta. Kokoviljat yleisesti käsittävät muun muassa ohran ja kauran. Kevätruisveh-

nän sulavuus D-arvona mitattuna jää huomattavasti heikommaksi kuin nurmisäilörehussa, mutta on 

kuitenkin samaa luokkaa kuin muissa kokoviljoissa. Kevätruisvehnälajikkeiden keskiset erot sulavuu-

deltaan D-arvona mitattuina ovat hyvin pieniä (Manni ym. 2020, 26). Kuidun (NDF) osuus rehuissa 

on hyvin samaa luokkaa, mutta ero löytyi sulamattoman kuidun osuudesta. Sulamattoman kuidun 

(iNDF) määrä heijastuukin rehun alhaisempana sulavuutena (Hankkija julkaisuaika tuntematon b). 

Raakavalkuaispitoisuus on kevätruisvehnässä 102 g/kg ka, joka on nurmisäilörehua huomattavasti 

alhaisempi, mutta hyvin tyypillinen yleisesti kokoviljasäilörehuille. Kevätruisvehnän matalasta valku-

aispitoisuudesta on hyötyä ruokinnassa. Kevätruisvehnä vähentää liiallista typen saantia, kun sitä 

syötetään yhdessä nurmisäilörehun kanssa, jossa on kohtuullisen korkea valkuaispitoisuus. Tällöin 

siis tehostetaan valkuaisen hyväksikäyttöä. (Huuskonen & Manni 2020, 9.) Kevätruisvehnän muunto-

kelpoinen energia on 9,5 MJ/kg ka. Vaihtelua muuntokelpoisen energian määrään tuo jyvien osuus 

rehumassassa sekä korjuuajankohta (Kokoviljasäilörehut 2016). 

Syönti-indeksi on kevätruisvehnällä sekä kokoviljoilla yleisesti huomattavasti nurmisäilörehua suu-

rempi. Lehmät pystyvät syömään sellaista rehua enemmän, jossa on korkeampi syönti-indeksi. 

Syönti-indeksin laskennassa huomioidaan muun muassa rehun D-arvo, kuiva-ainepitoisuus, NDF-

kuidun määrä ja käymislaatu. Syönti-indeksin laskentaan vaikuttaa myös se, jos kyseessä on koko-

viljasäilörehua. (Järvinen, 2016.) 
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TAULUKKO 1. Säilörehuanalyyseja (Taulukko 3; Valio Artturi – rehuanalyysitilasto 2020) 

Koostumus Kevätruisvehnä Nurmisäilörehu Kokoviljat 
(yleisesti) 

Kuiva-aine (g/kg) 

Raakavalkuainen (g/kg ka) 

D-arvo (g/kg ka) 

Kuitu (g/kg ka) 

Sulamaton kuitu (g/kg ka) 

Syönti-indeksi 

Muuntokelpoinen energia 
(MJ/kg ka) 

364 

102 

612 

507 

152 

110 

9,5 

358 

148 

670 

542 

73 

103 

10,7 

389 

118 

611 

521 

136 

112 

9,5 

 

Nurmirehuista poiketen kevätruisvehnä ja kokoviljat yleisesti sisältävät tärkkelystä. Kasvuston tärk-

kelyspitoisuus vaihtelee eri kehitysvaiheissa, koska jyvän sokerit muuttuvat tärkkelykseksi kasvuston 

kehittyessä. Liian aikaisella korjuuajankohdalla jää tärkkelyspitoisuus alhaiseksi ja vastaavasti liian 

myöhäisellä korjuuajankohdalla on tärkkelyspitoisuus kasvanut. Tärkkelyksestä saa energiaa, mutta 

on liiallisena haitallista lehmän terveydelle, koska se happamoittaa pötsiä. (Rehujen tärkkelysanalyy-

silla arvokasta lisätietoa 2019.) Rehun maittavuuteen vaikuttaa se, että jyvien tärkkelys on vielä suu-

reksi osaksi sokereina korjuuhetkellä (Knuuttila 2005). 

Kevätruisvehnäsäilörehu yksistään on sulavuudeltaan alhaista, eikä raakavalkuaispitoisuuskaan ole 

kovin korkea. Parempaa rehuarvoa, etenkin valkuaispitoisuutta tavoitellessa voi viljojen kanssa vil-

jellä seoksena esimerkiksi hernettä, virnoja, härkäpapua, jolloin seoksessa viljaa toimii tukikasvina 

palkokasveille (Huuskonen, Sairanen & Nykänen 2010). Niittokorkeutta nostamalla voidaan hieman 

vaikuttaa rehun laatuun parantavasti (Viljelyopas 2020, 68). 

4.2 Soveltuvuus eri eläinryhmille 

Lypsylehmien ruokinnassa kevätruisvehnällä ei ole tarkoitus korvata nurmisäilörehua vaan täydentää 

sitä. Kevätruisvehnän käyttö lypsylehmien ruokinnassa lisää kuiva-aineen syöntiä. Karkearehun 

kuiva-aineesta kevätruisvehnän osuus voi olla 20–40 %, jolloin se ei heikennä tuotosta. Tuotoksen 

ennallaan säilyminen perustuu siihen että, ruokinta sisältää kokoviljasäilörehua, jolloin lehmillä on 

suurempi kyky syödä sitä kuin nurmisäilörehua. Kyseisen rehukasvin ei ole todettu huomattavasti 

muuttavan maidon pitoisuuksia. (Huuskonen 2018, 40.)  

Seosrehutiloilla pystytään sekoittamaan eri säilörehusatoja keskenään (Sairanen & Rinne 2013). Ke-

vätruisvehnä soveltuisi syötettäväksi esimerkiksi kolmannen säilörehusadon kanssa, jolloin se toisi 

kuitua rehustukseen. Sillä kolmannen säilörehusadon kuitupitoisuus jää usein matalaksi (Sairanen & 

Rinne 2013; Boreal 2019). 

Umpilehmien ruokintaan kevätruisvehnäsäilörehu soveltuu hyvin vaikka ainoana karkearehuna (Pel-

tonen 2018). Muuntokelpoisen energian on oltava riittävän matala umpiruokintaan, jolloin lehmät 

eivät pääse lihomaan. Olosuhteiden ja etenkin ruokinnan tulisi myös pitää syöntikykyä yllä, mikä on 
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tärkeää ajatellen seuraavaa tuotoskautta. (Norismaa 2013; Karlström 2019.) Rehun sisältäessä tärk-

kelystä umpiruokinnan ajan ovat lehmän pötsimikrobit tottuneet siihen, joten niiden on helpompi 

sopeutua ruokinnan muutokseen poikimisen jälkeen, vaikka tunnutusruokintaa ei olisikaan. (Hank-

kija julkaisuaika tuntematon c.) 

Nuorkarjalle kevätruisvehnä sopii komponentiksi nurmisäilörehun rinnalle tai myös mahdollisesti ai-

noaksi karkearehuksi kasvuvaiheen mukaan. Tiineen hiehon ruokinnalla on tärkeää valmentaa hie-

holle hyvä syöntikyky, mutta estää kuitenkin hiehoa lihomasta, joten rehun tulisi olla vähäenergistä 

(Karlström, Mäkinen & Norismaa 2012, 75). 
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5 KEVÄTRUISVEHNÄN VILJELYN TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA 

Maidontuotannon yksi tehokkain keino parantaa tuotannon kannattavuutta on pienentää rehukus-

tannuksia (Mero & Kyntäjä 2010, 4). Lypsykarjatiloilla viljely on nurmivaltaista, joten maidon tuotan-

tokustannukset perustuvat hyvälaatuisen säilörehun määrään ja laatuun. Kun tiedetään, mitä kotois-

ten rehujen tuottaminen maksaa, siihen voidaan myös paremmin vaikuttaa (Munck 2014). Taloudel-

lisesta näkökulmasta kevätruisvehnäsäilörehun lisääminen tilan kasvivalikoimaan voi olla potentiaali-

nen vaihtoehto. Kevätruisvehnän viljelyn alhaiset tuotantokustannukset perustuvat siihen, että yh-

dellä korjuu kerralla saadaan suuri kuiva-ainesato, jolloin kustannukset kuiva-ainetonnia kohti jäävät 

alhaisiksi (Viljelyopas 2020, 68). Rehun tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin tila-

kohtaisia.  

Rehujen tuotantokustannuksen mittayksikkönä käytetään senttiä per kuiva-aine kilo (snt/kg ka). Esi-

merkiksi ProAgria ilmoittaa tuotantokustannuksen tuilla vähennettynä. Tukien määrä vaihtelee sato-

tason mukaan ja voi laajaperäisessä viljelyssä olla tuotantokustannusta suurempi, joten tuotantokus-

tannus tulee laskea myös aitona tuotantokustannuksena ilman tukien vähennystä. Jos tuotantokus-

tannus miinus tuet nurmisäilörehulla on alle 10 snt/kg ka, niin se pärjää vertailussa parhaimpien tilo-

jen kanssa. Jos tuotantokustannus miinus tuet nousevat yli 20 snt/kg ka, voidaan puhua kalliista säi-

lörehusta. Kuitenkin 20 snt/kg ka tuotantokustannus on hyvin tavanomaista tiloille, joilla on esimer-

kiksi uusi konekanta tai pieni satotaso. 

Rehujen tuotantokustannuksista päästään selville laatimalla tuotantokustannuslaskelma. Laskelmaan 

tarvitaan tiedot muun muassa työajankäytöstä ja tuotantopanoksista sekä pellon ja konekannan ar-

vosta. Puutteellisinta tieto viljelijöillä on yleensä työajasta, eli kuinka paljon aikaa kuluu eri viljelytöi-

hin, joten laskelmaan tarvittavien tietojen keräys olisi hyvä aloittaa jo kasvukaudella kellottamalla eri 

työvaiheiden kestoa per hehtaari. Näin laskelmasta saataisiin mahdollisimman totuudenmukainen. 

Muuttuviin kustannuksiin kuuluvat kaikki tuotantopanokset, eli muun muassa kylvösiemenet, lannoit-

teet, kasvinsuojeluaineet, säilöntäaineet ja -muovit. Näihin tieto löytyy helpoiten ja tarkimmin osto-

kuiteista. Kiinteissä kustannuksissa huomioidaan viljelyyn käytetyn konekannan ja rakennuksien kus-

tannukset sekä pellon kustannukset, kuten vuokrahinta. (Sairanen 2018.) 

Eniten tuotantokustannuksen syntymiseen vaikuttavat rehun satotaso ja laatu. Rehun hintaa voi-

daan pyrkiä alentamaan, mutta laatu ei saisi samalla huonontua. Sadon määrä pystytään selvittä-

mään mittaamalla rehuvarasto ja analysoimalla rehusadon kuiva-aine. Tarkempi menetelmä satota-

son selvittämiseen on rehunteon yhteydessä punnita kuormat ajoneuvovaaoilla. (Sairanen 2018.)  

Kevätruisvehnän kuten muidenkin kokoviljasäilörehujen viljelystä on taloudellisesti hyötyä monesta 

eri näkökulmasta (kuva 5). Kevätruisvehnäsäilörehun korjuu onnistuu mahdollisesti jo olemassa ole-

valla nurmikalustolla, jolloin nurmikorjuuketjun kustannukset laskevat, kun sitä voidaan käyttää vuo-

dessa enemmän (Turunen 2003, 14). Lannan käytön tehostuminen perustuu siihen, että lantaa voi-

daan levittää kylvövaiheessa kevätmullokselle enemmän. Mikäli tilalla on käytössä pintalevityska-

lusto, saadaan lanta keväällä hyödynnettyä tehokkaasti multaamalla, koska silloin sitä ei tarvitse le-

vittää kasvavaan nurmeen, jolloin vältytään myös lannan aiheuttamilta hygieniariskeiltä. (Turunen 
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2003, 15; Huuskonen & Manni 2020, 25.) Hyödyntämällä pääsääntöisesti kokoviljasäilörehukasvus-

toja nurmen uudistamisvaiheessa suojaviljana lisää se myös lannankäyttömääriä (Turunen 2003, 

15).  

Viljelymaan niukkuus, korkeat pellon hinnat ja vuokramaiden vähyys vaatii ratkaisuja pellon käytössä 

(Turunen 2003, 15). Tehokkaalla viljelyllä pyritään suuriin satotasoihin, jolloin viljely on myös kus-

tannustehokkaampaa, kun pienemmältä pinta-alalta saadaan korjattua tarvittava rehumäärä. Kuin, 

että viljeltäisiin puolella teholla liiallista pinta-alaa eläinmäärään mitoitettuna. (Hyvärinen 2021, 58.)  

Tilan viljellessä esimerkiksi vain nurmea ainoana karkearehuna pellon niukkuuden myötä, voidaan 

kokoviljasäilörehuja käyttää nurmen uudistamisen yhteydessä suojaviljana, jolloin tilan karkearehut 

voidaan myös tuottaa pienemmällä alalla, koska satotaso voi olla hieman nurmisäilörehua suurempi 

(Turunen 2003, 15). Samalla myös hallitaan karkearehujen tuotannon riskejä, kun viljelyssä on use-

ampi rehukasvi (Turunen 2003, 15; Peltonen 2018). 

 

KUVA 5. Kokoviljasäilörehun viljelyn taloudelliset hyödyt (Turunen 2003, 14–15) 

Vaikka kevätruisvehnä osoittautuisi kustannustehokkaaksi ratkaisuksi rehuntuotannossa, ei se vielä 

kerro koko totuutta. Kevätruisvehnäsäilörehun tuotantovaikutukset täytyvät ottaa myös huomioon. 

Kuitenkin kevätruisvehnä voi soveltua hyvin aperuokinnan komponentiksi. (Manni ym. 2020, 27; 

Huuskonen & Manni 2020, 24.) 

 

Taloudelliset 
hyödyt

Yksi 
korjuuketju

Lannan käyttö

Karkearehujen 
tuotannon 

riskien hallinta

Pellon tehokas 
käyttö
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6 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS 

Opinnäytetyö oli tutkimustyö, joka toteutettiin teemahaastatteluilla sekä tapaustutkimuksella. Haas-

tatteluiden tavoitteena oli selvittää ja tuottaa tietoa kevätruisvehnän viljelykäytännöistä sekä kasvus-

ton hyödyntämisestä lypsykarjatilan rehuna. Tapaustutkimuksen tavoitteena oli luoda käsitystä ke-

vätruisvehnän viljelyn kannattavuudesta. Opinnäytetyön lopputuotteena syntyi tietokortti, jonka 

avulla kevätruisvehnän viljelyn mahdolliset edut, hyödyt ja haitat jaetaan tiedoksi muillekin aiheesta 

kiinnostuneille. 

6.1 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön yhtenä tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelun koet-

tiin sopivan tähän tutkimustyöhön, koska tutkittava aihe oli vielä vähemmän tunnettu. Teemahaas-

tatteluilla selvitettiin kevätruisvehnän viljelykäytäntöjä ja ruokintaan liittyviä asioita lypsykarjatilalli-

silta. Teemahaastattelu eroaa lomake- ja avoimesta haastattelusta sillä, että kaikkien haastateltavien 

kanssa käydään samat aihealueet läpi, mutta myös haastateltavan vapaalle puheelle annetaan tilaa 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  

Ennen haastattelututkimusta laadittiin opinnäytetyön työsuunnitelma, johon koottiin teoriatietoa ke-

vätruisvehnästä sekä yleisesti kokoviljasäilörehusta. Teoriatiedon pohjalta kehittyivät teemahaastat-

telussa selvitettävät asiat, joiden tieto olisi olennaista tutkimukselle. Haastattelun teemoina olivat 

tilan taustatiedot, peltoviljely ja ruokinta. Lisäksi jokaisesta teemasta oli ennakkoon mietitty muuta-

mia kysymyksiä (liite 1). Haastattelut tehtiin keväällä 2021 helmi-huhtikuussa. 

Tutkimukseen haastateltiin lypsykarjatiloja, joilla oli ollut viljelyksessä kevätruisvehnää ja he hyödyn-

sivät kasvuston oman karjansa rehuna. Haastateltavat lypsykarjatilat sijaitsivat Pohjois-Pohjanmaan 

alueella eri paikkakunnilla ja heitä oli viisi kappaletta. Tutkimukseen valikoituneet tilat löytyivät toi-

meksiantajan myötä, sosiaalisesta mediasta sekä puskaradion kautta. Haastateltavat erosivat toisis-

taan maatilan koon ja sijainnin perusteella sekä lisäksi sillä, kuinka kauan he olivat viljelleet kevät-

ruisvehnää. Haastateltaviksi saatiin viljelijöitä, joista osa oli viljellyt kevätruisvehnää kauemmin ja 

osa vasta yhden tai kahden kasvukauden ajan. Vallitsevan tilanteen vuoksi haastattelut tehtiin puhe-

linhaastatteluina tilavierailujen sijasta, jolloin haastattelumenetelmä muistutti osittain enemmän lo-

makehaastattelua kuin teemahaastattelua. 

Haastatteluiden ohella kirjattiin ylös saatuja tietoja aiheesta ja haastattelun päätyttyä tehtiin aineis-

ton purkaminen, koska se oli vielä tarkassa muistissa. Kaikkien haastatteluiden jälkeen analysointi-

vaiheessa haastattelut koottiin yhteen teemoittain ja oleelliset tiedot kirjoitettiin lopulliseen raport-

tiin. Tutkimusraportissa on myös käytetty haastatteluista suoria lainauksia. 

Opinnäytetyön toisena tutkimusmenetelmänä oli tapaustutkimus. Tapaustutkimuksella oli tarkoitus 

pyrkiä kuvaamaan ja ymmärtämään yksittäistä tapausta, kuitenkaan yleistämättä sitä (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Tapaustutkimuksen tiedonkeruussa hyödynnettiin valmista peltoloh-

kokohtaista tuotantokustannuslaskelmapohjaa. Peltolohkokohtaisen tuotantokustannuslaskelmapoh-

jan oli laatinut Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Hannu Viitala.  



19 (36) 

 

      

Tuotantokustannuslaskelma laadittiin yhdelle haastatelluista tiloista. Laskelmalla vertailtiin peltoloh-

kokohtaisia tuotantokustannuksia kevätruisvehnän ja nurmisäilörehun osalta. Laskelman laatiminen 

oli vaativaa työtä, joten se laadittiin tilalla paikan päällä yrittäjän kanssa, jotta tuloksista saataisiin 

mahdollisimman luotettavat. Vertailun kohteeksi laskelmiin valittiin kevätruisvehnälohko ja nurmisäi-

lörehulohko, jotka olivat kooltaan, etäisyydeltään ja työn tehokkuudeltaan melkein samanlaisia. Las-

kelmalla saatujen tuotantokustannusten perusteella pystyttiin määrittämään ja toteamaan millainen 

vaikutus satotason nousulla ja samalla kustannuksien nousulla on tuotantokustannukseen kyseisten 

kasvien osalta. Tuotantokustannuslaskelmalla saadut tiedot raportoitiin lopulliseen opinnäytetyön 

raporttiin havainnollistavien kaavioiden avulla. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön eräs merkittävä osa on arvioida työn toteutuksen luotettavuutta. Opinnäytetyön luo-

tettavuutta voidaan arvioida validiteetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetilla arvioidaan, kuinka pätevä 

tutkimus on ja reliabiliteetilla tutkimuksen toimintavarmuutta. Eli antaisiko tutkimus samoja tuloksia, 

jos se toteutettaisiin uudelleen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Opinnäytetyön teossa alussa perehdyin hyvin aiheeseeni sekä tutustuin tutkimuksellisiin ohjeistuk-

siin. Työssäni en plagioinut vaan tuotin itse tekstin, lisäsin lähdeviitteet sekä laadin lähdeluettelon 

Savonia-ammattikorkeakoulun raportointiohjeiden mukaisesti. Työssä kirjallisuustiedon löytäminen 

oli hieman haastavaa, koska kyseessä on vielä hieman harvinaisempi viljelykasvi, joten valitsin läh-

teiksi luotettavimmat esimerkiksi kirjoittajan/tekijän perusteella.  

Tutkimuksen tiedonkeruutapana käytetyllä teemahaastattelulla saatiin luotettavampaa tietoa, kuin 

esimerkiksi kyselytutkimuksella, jossa tulokset olisivat voineet olla hyvin vähäiset sekä epäluotetta-

vat, kun kyseessä oli kuitenkin vielä hieman harvinaisempi viljelykasvi. Teemahaastatteluissa syntyi 

myös vapaata puhetta, josta pystyi esittämään mahdollisia lisäkysymyksiä. Käytetty tutkimusmene-

telmä siis mahdollisti, että haastatteluissa saattoi tulla esiin aivan uutta tietoa aiheesta. Tutkimuk-

sessa käsiteltiin enemmän laadullista aineistoa, joten tutkimuksen toteuttaminen uudelleen eri koh-

deryhmälle voisi antaa hieman erilaisia tuloksia. 

Tutkimuksen tekemisessä tutkijaa ohjaa yleiset eettiset periaatteet, kuten kunnioittaa tutkittavan 

itsemääräämisoikeutta (Arene 2020). Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimusta 

tehdessä huolehdittiin, että tutkimukseen osallistuvien henkilötietoja ei välitetä julkisuuteen. Esimer-

kiksi haastatteluissa yhdistettiin haastattelut teemoittain, jolloin saatiin säilytettyä paremmin tutki-

mukseen osallistuneiden yksityisyys. Myös laskelmassa on jätetty tarkat yksityiskohdat pois ja keski-

tytty suurempaan kokonaisuuteen. 
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7 TULOKSET 

7.1 Haastateltujen taustatietoja 

Opinnäytetyöhön haastateltiin viittä eri lypsykarjatilallista Pohjois-Pohjanmaalta, jotka olivat viljelleet 

kevätruisvehnää ja hyödynsivät kasvuston oman karjansa rehuna. Haastateltujen tilojen peltopinta-

ala oli keskimäärin 200 hehtaaria. Kevätruisvehnän osuus kokonaispinta-alasta vaihteli 6:n ja 16 % 

välillä. Keskimäärin kevätruisvehnää kokonaispinta-alasta oli noin 22 hehtaaria. Lypsylehmiä haasta-

telluilla tiloilla oli keskimäärin 157 kappaletta ja lisäksi nuorkarjaa melkein saman verran. Eräällä 

haastatelluista tiloista viljeltiin puhtaan kevätruisvehnäkasvuston lisäksi myös kevätruisvehnän ja 

herneen seosta kokoviljasäilörehuksi. 

Kevätruisvehnä lajikkeena haastateltavilla tiloilla neljällä oli Naganoa ja yhdellä Mamut. Tiloista 

kolme oli viljellyt kasvukaudella 2020 kevätruisvehnää ensimmäisen kerran. Kahdella muulla tilalla oli 

kevätruisvehnän viljelystä kokemusta hieman enemmän. Toinen heistä oli viljellyt kahtena edellisenä 

kasvukautena ja toinen kolmena edellisenä kasvukautena. Tiloista neljällä oli tiedossa satotasot vuo-

delta 2020, ja ne vaihtelivat 5 000:n 10 000 kg ka/ha välillä (kuva 6). Satotasot perustuivat ajosilp-

purista saatuun tietoon ja arvioihin. Keskimääräiseksi satotasoksi tiloilta muodostui noin 7 500 kg 

ka/ha. 

 

KUVA 6. Haastateltujen tilojen satotasot 

Kevätruisvehnä oli valikoitunut tilojen kasvivalikoimaan erinäisistä syistä. Eräs viljelijä kertoi otta-

neensa kevätruisvehnän kokeiluun mielenkiinnon vuoksi, mutta samalla myös haki viljelyllä ruokin-

taan kuitukomponenttia lypsy- ja umpilehmille. Yhdellä tiloista oli viljelty kokoviljasäilörehuja aina, 

minkä myötä oli alettu etsiä umpilehmille ja hiehoille uutta massakasvia, joka korvaisi oljen käytön. 

Eräällä toisellakin tilalla oli kevätruisvehnällä pyritty korvaamaan jokin toinen kasvi umpilehmien ja 

nuorkarjan ruokinnassa. Yksi tiloista oli valinnut kevätruisvehnän valikoimaan ensisijaisesti nurmen 

perustamisen etujen myötä. Useat tiloista mainitsi kuitenkin ensin kuulleensa jostain, että kevätruis-

vehnällä olisi useita hyviä puolia viljelyssä, jotka olivat innostaneet kokeilemaan viljelyä.  
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7.2 Kokemuksia ja käytäntöjä kevätruisvehnästä viljelykasvina 

Haastatteluiden peltoviljelyn osuudessa selvitettiin tilojen sadon määrään vaikuttavia tekijöitä ja toi-

menpiteitä kasvukauden aikana sekä korjuumenetelmiä ja kuinka kevätruisvehnäsato varastoidaan 

ja säilötään. Haastatteluissa myös selvitettiin viljelijöiden näkökulmasta kevätruisvehnän hyviä ja 

huonoja puolia viljelykasvina sekä löytyykö kevätruisvehnä mahdollisesti jatkossa tilan kasvivalikoi-

masta.  

Sadon määrään vaikuttavana tekijänä kasvukaudelta 2020 nousi haastatteluissa esille erityisesti kui-

vuus. Neljällä tilalla oli alkukesän kuivuus vaikuttanut kevätruisvehnän pensomiseen, jonka myötä 

satotaso saattoi jäädä heikommaksi. Myöskin maalajeilla kerrottiin olevan vaikutuksensa sadon mää-

rään. Esimerkiksi kivennäismaiden ja eloperäisten maiden välillä oli ollut nähtävissä eräällä tilalla 

huomattava satoero. 

Eräs haastatelluista oli mitannut kasvustoaan kahtena edellisenä kasvukautena (2019 ja 2020). 

Vuonna 2020 kevätruisvehnä kasvusto jäi noin 50 cm lyhyemmäksi, kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 

lyhyempi kasvusto vaikutti säilörehun laatuun D-arvona mitattuna sulavuudeltaan parempana (tau-

lukko 2). Pidemmällä kasvustolla (130–135 cm) vuonna 2019 päästiin noin 10 200 kuiva-ainekilon 

hehtaarisatoon, kun taas lyhyemmällä kasvustolla saavutettiin noin 7 000 kuiva-ainekilon hehtaari-

sato. Maalajilla kerrottiin myös olevan vaikutus satoon, koska kasvukaudella 2020 oli maalaji ollut 

kivennäispitoisempi.  

TAULUKKO 2. Kasvuston pituuksien vaikutus säilörehun koostumukseen 

Koostumus 
Kasvuston pituus 

80–85 cm 

Kasvuston pituus 

130–135 cm 

Kuiva-aine (g/kg) 375 380 

Raakavalkuainen (g/kg ka) 106 89 

Kuitu (NDF) (g/kg ka) 496 534 

D-arvo (g/kg ka) 644 616 

Sulamaton kuitu (iNDF) 
(g/kg ka) 

144 169 

ME (energia-arvo) (MJ/kg 
ka) 

10 9,5 

 

Tiloilla oli pääsääntöisesti torjuttu kevätruisvehnäkasvustosta vain rikkakasvit. Kasvustot olivat olleet 

terveen näköisiä, joten yhdelläkään tilalla ei ollut käytetty tauti- tai tuholaistorjunta-aineita. Suurin 

osa tilallisista myös kertoi levittäneensä karjanlantaa runsaasti, mutta kasvustot olivat kuitenkin py-

syneet pystyssä. Yhdellä tiloista käytettiin kasvunsääteitä kevätruisvehnäkasvustoon. 

Sadonkorjuussa melkein jokaisella tilalla oli käytössä samanlainen korjuumenetelmä. Tiloista neljällä 

kasvusto ensin niitettiin ja sen jälkeen karhotettiin. Eräs haastatelluista mainitsi tällä menetelmällä 

varmistavansa sopivan kuiva-aineen rehulle. Yhdellä tiloista niitossa käytettiin perhosniittokonetta, 
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joka oli varusteltu ruuveilla, jotka yhdistivät karhot. Edellä mainitulla menetelmällä viljelijä kertoi mi-

nimoivansa varisemistappiot. Kevätruisvehnäsato korjattiin pellolta varastoon jokaisella tilalla ajosilp-

purilla. Sadon varastointipaikka oli kolmella haastatelluista laakasiilot ja kahdella auma. Pääsääntöi-

sesti sato säilöttiin hapolla ja sen kerrottiin onnistuneen pääsääntöisesti hyvin. Kahdella tiloista ke-

vätruisvehnäkasvuston päälle oli ajettu hieman vanhempaa toista säilörehusatoa lisäksi.  

Kevätruisvehnän viljelyn hyvänä puolena nousi esille erityisesti korkea satotaso. Kaksi haastatelluista 

mainitsi kasvin hyväksi puoleksi myös esikasviominaisuudet. Kasvusto on lujakortinen, joka pysyy 

pystyssä ja kestää erityisen hyvin karjanlantaa, joten kevätruisvehnä saadaan tuotettua melkein pel-

kästään karjanlannalla. 

Huonoja puolia viljelyksestä nousi esille muutama. Eräs tilallisista kertoi pitkän kasvuajan olevan 

haaste, jos sääolosuhteet eivät ole suotuisat, koituu korjuu varsinkin seoskasvustoviljelyssä herneen 

kanssa hieman haastavammaksi. Lisäksi pitkä kasvukausi hieman hankaloittaa mahdollisuutta kor-

jata suojavilja hyvissä sääolosuhteissa. Myös eräs haastatelluista mainitsi kevätruisvehnän olevan 

vaativa kasvi, joka ei sovellu raiviolle tai maalle, jossa on huono viljavuus. 

Haastatellut tilat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä kevätruisvehnään viljelykasvina, joten suurimmalta 

osalta kasvi löytyy jatkossakin tilan kasvivalikoimasta. Eräs tiloista vielä mietti kevätruisvehnän vilje-

lyn jatkamista ensimmäisen viljelyvuoden ruokinnallisten haasteiden vuoksi. Yksi tiloista aikoi myös 

pitää viljelyssä välivuoden, mutta tulevaisuudessa kevätruisvehnää kasvivalikoimasta löytyisi. Eräs 

haastatelluista oli ollut tyytyväinen kevätruisvehnään, joten mietti viljelyalan lisäämistä.  

”Kyllä löytyy, mietitty pitäisikö [viljelyalaa] lisätä” 

7.3 Kevätruisvehnä rehuseoksen komponenttina 

Haastatteluissa lypsykarjatiloilta selvitettiin erinäisiä ruokintakäytäntöjä, kuten mille eläinryhmälle 

kevätruisvehnää syötetään ja kuinka paljon. Miten korjuuajankohta onnistui ruokinnallisen laadun 

puolesta ja millaista säilörehua kevätruisvehnästä saatiin säilörehuanalyysin perusteella. Haastatte-

lun lopussa myös kysyttiin kevätruisvehnän hyvistä ja huonoista puolista ruokinnassa. Kaikilla haas-

tateltavilla tiloilla oli käytössä seosrehuruokinta. 

Säilörehuanalyysien perusteella kevätruisvehnästä tuli tiloille sulavuudeltaan matalaa, mutta maitta-

vaa säilörehua (taulukko 3). Myös raakavalkuaispitoisuus ja energia-arvo olivat analyyseissa mata-

lahko. Pääsääntöisesti kevätruisvehnää syötettiin tiloilla umpilehmille sekä nuorkarjalle. 
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TAULUKKO 3. Säilörehuanalyysit haastatelluilta tiloilta 

Koostumus Tila 1 Tila 2 Tila 3 Tila 4  Tila 5 

Kuiva-aine (g/kg) 292 415 375 380 360 

Raakavalkuainen (g/kg 
ka) 

97 110 106 96 102 

Kuitu (NDF) (g/kg ka) 576 447 496 529 490 

D-arvo (g/kg ka) 580 628 644 589 623 

Sulamaton kuitu (iNDF) 
(g/kg ka) 

163 133 144 191 130 

ME (energia-arvo) 
(MJ/kg ka) 

9,0 9,7 10,0 9,1 10,0 

Syönti-indeksi 103 119 113 104 114 

 

Umpilehmille syötetystä karkearehusta kevätruisvehnän osuus vaihteli tiloittain 50–95 % välillä. Jo-

kaisella tilalla seokseen lisättiin myös toista karkearehua kevätruisvehnän lisäksi, joka oli vaihtele-

vasti joko olkea tai säilörehua. Eräs haastatelluista mainitsi, että analyysin perusteella näyttäisi, että 

kevätruisvehnässä on riittävästi kuitua, mutta kuitenkin joutuu lisäämään seokseen esimerkiksi ol-

kea, että saa ruokinnan toimimaan. Eräs haastatelluista myös kertoi kevätruisvehnäsäilörehun olleen 

umpilehmille liian energiapitoista ja kuituköyhää, jolloin oli ollut vaikeuksia umpeuttaa lehmiä. 

Haastatelluista tiloista neljä syötti kevätruisvehnää nuorkarjalle. Nuorkarjalle syötetystä karkeare-

husta kevätruisvehnän osuus oli keskimääräistä suurempi kuin umpilehmillä, mutta kuitenkin vaihteli 

tiloittain 50–95 % välillä. Myös nuorkarjan rehuseokseen lisättiin jokaisella tilalla jotain toistakin kar-

kearehua kevätruisvehnän joukkoon, kuten olkea.   

Lypsylehmien ruokinnassa haastatelluilla tiloilla kevätruisvehnällä ei ollut niin suurta merkitystä. Ti-

loista kolmella oli pääsääntöisesti lypsylehmien rehuseoksessa kevätruisvehnää, jonka osuus kar-

kearehusta vaihteli tiloittain 4–20 % välillä. Eräs haastatelluista kertoi kevätruisvehnän tuovan lypsy-

lehmien rehuseokseen monipuolisuutta. Tiloista yksi oli kokeillut lisätä lypsylehmien rehuseokseen 

kevätruisvehnää, mutta kertoi sen kokeilun päättyneen, koska kevätruisvehnä osoittautui haasta-

vaksi komponentiksi, kun nurmisäilörehullakin oli ollut normaalia heikompi ruokinnallinen arvo. 

Korjuuajankohdan haastateltavat kertoivat pääsääntöisesti onnistuneen hyvin ruokinnallisen laadun 

puolesta. Eräs tilallisista kertoi, ettei päästänyt kasvustoa liian ”valmiiksi”, jotta välttyisi varisemis-

tappioilta. Tilallisista yksi mainitsi, ettei kevätruisvehnän korjuuajankohta ole kovin tarkka, kun taas 

yksi haastatelluista kertoi ruokinnallisista ongelmista, jotka hän arveli tulleen liian aikaisen korjuun 

myötä. Ruokinnalliset ongelmat tilalla olivat enimmäkseen umpilehmillä, joilla oli syömättömyyttä 
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poikimisen jälkeen. Ternimaidon vasta-aineiden määrä oli myös ollut alhaisella tasolla. Näiden koke-

musten myötä haastateltava kertoi odottavansa aina kevätruisvehnän kasvuajan 90 päivää, jotta 

jyvä ehtii valmistua. 

Huonoja kokemuksia kevätruisvehnästä ruokinnassa oli myös eräällä toisellakin tilalla. Tilallinen ker-

toi kevätruisvehnäsäilörehun matalan valkuaisen myötä olleen alhaiset ternimaidon vasta-ainemää-

rät sekä myös aiheuttaneen huonoa lypsyyn lähtemistä umpikauden jälkeen syömättömyyden mer-

keissä. Ternimaidon laatua oli mitattu Brix-refraktometrillä. Huonoja kokemuksia kevätruisvehnän 

syötöstä omaavat tilat kertoivat, että seokseen joutuu lisäämään enemmän väkirehuja, jotta rehus-

tuksen raakavalkuainen olisi kohdallaan, mutta esimerkiksi rypsillä ei pystyisi nostamaan riittävästi 

valkuaista.  

”Ternimaidon Brix-arvot alhaiset” 

Haastatelluista eräs mainitsi, että kevätruisvehnää lehmät eivät yksistään rupeaisi syömään, joka on 

ollut haasteellista säilörehun menekin vuoksi, jolloin rehu on ruvennut hieman pilaantumaan varas-

tossa. Eräs tilallisista mainitsi umpilehmien ja nuorkarjan lannan olevan kovempaa, kuivempaa, vil-

jaisempaa ja liikkuvan huonommin järjestelmissä, kun syötössä on kevätruisvehnää. 

Kevätruisvehnän hyviä puolia ruokinnassa tuli haastatteluissa ilmi muutamia. Kevätruisvehnä tuo 

monipuolisuutta ruokintaan sekä se voisi toimia tarvittaessa esimerkiksi säilörehun korvikkeena. Yh-

teisnimitys kevätruisvehnälle muutamalta tilalta oli massakasvi.  

Kokemuksia seoskasvustosta kevätruisvehnä/herne oli yhdellä tiloista. Kylvöseoksessa oli ollut kevät-

ruisvehnää 160 kg/ha ja hernettä 40 kg/ha. Tilallinen kertoi herneen parantavan ruokinnallista laa-

tua ja ternimaidon laadun olevan parempia. Herne lisää huomattavasti säilörehun raakavalkuaispitoi-

suutta (taulukko 4). 

TAULUKKO 4. Säilörehuanalyysi seoskasvustosta 

Koostumus Kevätruisvehnä/herne 

Kuiva-aine (g/kg) 445 

Raakavalkuainen (g/kg ka) 156 

Kuitu (NDF) (g/kg ka) 460 

D-arvo (g/kg ka) 626 

Sulamaton kuitu (iNDF) (g/kg ka) 128 

ME (energia-arvo) (MJ/kg ka) 9,7 

Syönti-indeksi 119 
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7.4 Kevätruisvehnän ja nurmisäilörehun tuotantokustannusvertailu 

Haastatelluista tiloista yhdelle laadittiin tuotantokustannuslaskelma, jossa vertailtiin kevätruisvehnä- 

ja nurmisäilörehulohkoa. Tulosten perusteella pyrittiin selvittämään millainen vaikutus satotason 

nousulla ja samalla kustannuksien nousulla on tuotantokustannukseen. Tuotantokustannuslaskelma 

on tehty vuoden 2020 satotasoilla ja tuotantokustannuksilla.  

Vertailtavat lohkot olivat suurin piirtein samankokoisia, työn tehokkuudeltaan saman mallisia ja etäi-

syydeltään yhtä kaukana tilakeskuksesta (3,5–4 km). Kevätruisvehnälohko oli kooltaan 7,5 hehtaaria 

ja nurmisäilörehulohko oli 6,6 hehtaaria. Molemmat lohkot olivat salaojissa. Satotaso kevätruisveh-

nälohkolta oli tuorekiloina 16 666 kg/ha ja nurmisäilörehulohkolta 16 720 kg/ha. Rehujen kuiva-ai-

nepitoisuus huomioituna oli satotaso kuiva-ainekiloina nurmisäilörehussa niin kuin kevätruisvehnäs-

säkin noin 5 000 kg/ha. Satotasomäärät oli saatu ajosilppurin ajotietokoneelta. 

Sadon arvoa laskiessa käytettiin laskelmassa molempien rehujen sadon markkinahintana 0,037 €/kg, 

jolloin yhdelle kuiva-ainekilolle hinnaksi muodostuu noin 0,125 €/kg. Tukien määrä perustui alueen 

keskimääräisiin lukuihin kotieläintilalla, eli 539 €/ha. Tuottoja kevätruisvehnälohkolta kertyi yhteensä 

8 621 € ja nurmisäilörehulohkolta 7 621 € tukien kanssa. 

Muuttuvat kustannukset kevätruisvehnälohkolla koostui kylvösiemenestä, lannoitteista, kasvinsuoje-

lusta, säilönnästä, traktorityöstä sekä urakoinnista (kuva 7). Suurin osa muuttuvista kustannuksista 

kohdetilalla muodostui kylvösiemenestä ja urakoinnin osuudesta. Urakoitsija hoiti kevätruisvehnäloh-

kon osalta lietteen levityksen, niiton sekä rehun korjuun ajosilppurilla ja yhdellä väliajo traktorilla. 

Muita suurimpia kustannuksia olivat säilöntä sekä lannoitteet. Muuttuvien kustannusten yhteis-

summa oli 3 142 €, joka on hehtaaria kohden 419 €.  

KUVA 7. Muuttuvat kustannukset kevätruisvehnä- ja nurmisäilörehulohkolta 

Nurmisäilörehulohkolla muuttuvat kustannukset koostuivat kylvösiemenistä, lannoitteista, säilön-

nästä, traktorityöstä sekä urakoinnista (kuva 7). Muuttuvista kustannuksista suurin osuus on ura-

koinnilla, koska säilörehu korjattiin tilalla kaksi kertaa. Säilörehun korjuussa urakoitsija korjasi rehun 

ajosilppurilla sekä toteutti väliajoa kolmella traktorilla. Toiseksi suurimpana kustannuksena on lan-

noitus. Säilörehunurmet lannoitettiin apulannalla kahdesti kasvukauden aikana. Säilörehunurmella 

muuttuvien kustannuksien yhteissumma on 3 828 €, joka on hehtaaria kohden 575 €. 
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Työ- ja logistiikkakustannuksien osuuksissa oli vaihtelua lohkojen välillä. Työkustannus koostuu yrit-

täjäperheen tekemästä työstä, jossa käytettiin hintana 16,5 €/h sekä palkkatyöntekijän tekemästä 

työstä, jossa on käytetty hintana 15 €/h. Tilalla käytettiin urakoitsijaa, jonka myötä omaa työtä oli 

hieman vähemmän, mutta kuitenkin omaa kalustoa käytettiin erinäisissä työvaiheissa. Työkustannus 

kevätruisvehnälohkolla oli yhteensä 298 €, joka on hehtaaria kohden 40 €. Nurmisäilörehulohkolla 

työkustannus oli yhteensä 220 €, joka on hehtaaria kohden 33 €. 

Omaa traktorityötä kevätruisvehnälohkolla oli 1,3 h/ha, joka koostui kevätmuokkauksesta, kylvöstä, 

kasvinsuojelusta, sadonkorjuusta sekä muista traktoritöistä, joita ei ole tarkemmin eritelty. Traktori-

työkustannukset yhteensä kevätruisvehnälohkolla olivat 90 €. Nurmisäilörehulohkolla omaa traktori-

työtä oli 1,1 h/ha ja se koostui apulantojen levityksistä, sadonkorjuusta sekä muista traktoritöistä. 

Yhteensä traktorityökustannukset nurmisäilörehulohkolla olivat 64 €. Traktorin työtunnin hintana 

laskelmassa käytettiin 8,9 €/h.  

Muuttuviin kustannuksiin kuuluu myös kuljetuskustannus. Eli kuinka suuri kustannus syntyy peltoloh-

kolle ajamiseen ja takaisin. Kevätruisvehnälohkolla kustannus oli yhteensä 15 € ja nurmisäilörehu-

lohkolla 9 €, joten kovin suurta osuutta näillä kustannuksilla ei olisi ollut, kun lohkot sijaitsevat tila-

keskuksen lähellä ja hyvien teiden varsilla. 

Kiinteät kustannukset tilan osalta aiheutuvat peltoviljelyn koneista, rakennuksista sekä yleiskustan-

nuksista. Kustannukset koneiden osalta laskettiin vain alle 10 vuotta sitten hankituille koneille. Ko-

neiden hankintakustannus oli yhteensä 25 000 €, jonka vuotuisista kuluista 6 % kohdistettiin kevät-

ruisvehnälohkolle ja 5 % nurmisäilörehulohkolle. Kohdistukset tehtiin lohkojen pinta-alojen perus-

teella. Rakennuksien osalta kustannukset laskettiin alle 15-vuotiaille rakennuksille. Rakennuksien 

hankintakustannukset viimeisen viidentoista vuoden ajalta olivat 100 000 €. Vuotuiset kulut kohdis-

tettiin lohkoille myös pinta-alojen perusteella. Yleiskustannukset laskelmassa ovat 1 % liikevaih-

dosta, koska suurin osa yleiskustannuksista tilalla kohdistui kotieläintuotantoon, eikä kasvinviljelyyn. 

Kiinteiden kustannusten osuus kevätruisvehnälohkolla oli 923 € ja nurmisäilörehulohkolla 876 €.  

Laskelmassa tuli ottaa myös huomioon salaojitukset viimeisen 15 vuoden ajalta. Kevätruisvehnä-

lohko oli kyseisen ajan sisällä salaojitettu, mutta kustannukset jätimme pois, että laskelma pysyy 

vertailukelpoisena, koska lohkoa ei ole salaojitettu sen takia, että siellä voi viljellä kevätruisvehnää. 

Salaojitus kasvatti kevätruisvehnän tuotantokustannusta 3,8 snt/kg ka. (0,038) 

Tuotantokustannukseksi miinus tuet (5,68 snt/kg ka) kevätruisvehnälohkolta muodostui 12,1 snt/kg 

ka. Nurmisäilörehulohkolta tuotantokustannukseksi miinus tuet (7,05 snt/kg ka) muodostui 15,0 

snt/kg ka. Tukien osuus tuotoista molemmilla lohkoilla on noin 88 %. Näillä satotasoilla ja kustan-

nuksilla oli kevätruisvehnän viljely hieman edullisempaa. Tilan tuotantokustannukset ovat kuitenkin 

hyvissä ja kohtuullisissa lukemissa. Suurimmat eroavaisuudet kustannuksissa syntyivät sadon kor-

juukerroista, kun nurmi korjattiin kaksi kertaa kasvukaudella sekä myös lannoitettiin. Kylvösiemenet 

puolestaan nostivat kevätruisvehnän kustannusta. Kevätruisvehnälohkon salaojitus olisi nostanut 

tuotantokustannuksen miinus tuet 15,9 snt/kg ka, eli kalliimmaksi kuin nurmisäilörehulohkon. 
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Vertailuun laadittiin tilanne, että aikaisemmin käsitellyiltä lohkoilta saatava satotaso olisikin 10 000 

kg ka/ha. Kevätruisvehnälohkolta tämä satotaso saataisiin kertakorjuulla, mutta nurmisäilörehuloh-

kolle lisättiin kolmas korjuukerta aikaisemman kahden lisäksi. Muuttuvat kustannukset mukautettiin 

tilanteeseen, kuten säilöntäaineen määrää lisättiin, tuntityönä tehdyn urakoinnin osuutta rehunkor-

juussa kasvatettiin sekä yrittäjän omaa tekemää työtä lisättiin, kuten siilon tiivistämiseen. Lisäksi 

laskelmaan lisättiin apulannalla tehtävä nurmen kolmas lannoituskerta, jotta kyseiseen satotasoon 

pääseminen olisi hyvin todenmukaista. 

Satotasolla 10 000 kg ka/ha muodostui kevätruisvehnän tuotantokustannukseksi miinus tuet 11,1 

snt/kg ka, eli 1 snt/kg ka vähemmän kuin satotasolla 5 000 kg ka/ha. Nurmisäilörehulla tuotantokus-

tannus miinus tuet olisivat suuremmalla satotasolla 13,9 snt/kg ka, eli 1,1 snt/kg ka edullisempi. 

Tuotantokustannukset laskivat satotason noustessa melkein saman verran, mutta kuitenkin säilyt-

täen tilanteen, jossa kevätruisvehnän viljely olisi edullisempaa (kuva 8). Satotason noustessa tukien 

määrä tuotettua yksikköä kohti on noin 3–5 snt/kg ka.  

 

KUVA 8. Satotason vaikutus tuotantokustannukseen  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kartoittaa kevätruisvehnän viljelykäytäntöjä sekä kasvuston 

hyödyntämistä ruokinnassa lypsykarjatiloilla, koska kevätruisvehnä on vasta suosiotaan kasvattava 

viljelykasvi. Opinnäytetyön tutkimuksessa haastatteluilla saatiin kerättyä kevätruisvehnän viljelystä 

tietoa kattavasti muun muassa kasvin viljelyvarmuudesta. Kevätruisvehnän ruokinnallisista ominai-

suuksista tutkimuksessa saatiin hyvinkin kattavasti tietoa, jota mahdollisesti moni aiheesta kiinnostu-

nut voi hyödyntää. Tutkimuksen kaikista osa-alueista saatiin riittävästi tietoa tukemaan jo olemassa 

olevaa teoriatietoa sekä myös aivan uusia kokemuksia. Haastattelututkimuksen ollessa kuitenkin hy-

vin suppea, ei tuloksia voida loppujen lopuksi yleistää.  

Opinnäytetyöhön haastateltiin viittä eri lypsykarjatilallista Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Tilojen vilje-

lykseen kevätruisvehnä oli valikoitunut muun muassa satoisana kuitukasvina, jolla pyrittiin korvaa-

maan ruokinnassa jokin toinen kasvi. Myös kevätruisvehnän hyvät esikasviominaisuudet nousivat 

haastatteluissa esille. Tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa tilojen peltopinta-alasta 

oli nurmisäilörehun viljelyksessä, josta korjataan hyvälaatuinen sato lypsylehmille. Tutkimuksessa 

kevätruisvehnällä pyrittiin tuottamaan umpilehmille sekä nuorkarjalle tehokkaasti rajallisella määrällä 

peltopinta-alaa iso ja laadukas sato, joka lisää kustannustehokkuutta. Kokoviljasäilörehut ovat hyvä 

vaihtoehto, kun pyritään pienentämään ruokinta- ja rehuntuotantokustannuksia (Manni ym. 2020, 

25). Nurmien tärkeä rooli lypsykarjatiloilla korostuu myös uudistamisvaiheessa. Kevätruisvehnää 

hyödynnettäessä nurmen perustamisen vaiheessa saadaan hyvin onnistuneet nurmikasvustot, jotka 

tuottavat suunnitellusti satoa karjan tarpeisiin.  

Viljelyvarmana tunnettu kevätruisvehnä oli alkukesän kuivuuden myötä tuottanut hyvin satoa tiloille, 

miltei erinomaisesti. Kuivuus oli kuitenkin vaikuttanut muun muassa kevätruisvehnän pensomiseen. 

Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeissa vuosina 2017–2018 kasvustot olivat olleet taudittomia ja kas-

vinsuojelutoimenpiteenä riitti vain rikkakasvien torjunta (Manni ym. 2020, 25).  Opinnäytetyön tutki-

muksessa viljelijöiden kevätruisvehnäkasvustoista oli myös torjuttu yleisesti vain rikkakasveja eikä 

kasvitauteja ollut havaittu. Lujakortisuuden myötä kevätruisvehnä oli kestänyt erityisen hyvin lannoi-

tusta, jolloin voidaan olettaa kevätruisvehnän lisäävän lannan käyttömääriä, koska kasvustot eivät 

olleet lakoontuneet.  

Tutkimuksen perusteella sadonkorjuussa suurempi merkitys oli rehun riittävän kuiva-aineen saavut-

tamisella, kuin varisemistappioiden minimoimisella. Kasvuston korjuu kuitenkin optimiaikaan vähen-

tää jo varisemistappioiden määrää (Jaakkola, Saarisalo, Heikkilä & Joki-Tokola 2003, 29). Rehun riit-

tävä kuiva-aine saavutettiin kasvusto ensin niittämällä ja sen jälkeen karhottamalla. Tiloille karhotus 

oli myös välttämätöntä työn tehokkuuden puolesta, koska sato korjattiin ajosilppurilla.  

Viljelyvarmuus, satoisuus ja hyvät esikasviominaisuudet oli innostanut monia kokeilemaan kevätruis-

vehnää. Yhtenä haasteena kevätruisvehnän viljelyssä pidettiin pitkää kasvuaikaa, joka oli noin 90 

päivää. Kylvön onnistuessa toukokuussa hyvissä olosuhteissa päästäisiin sato korjaamaan elokuussa, 

mutta esimerkiksi kylvön venyessä kesäkuulle voidaan kasvusto joutua korjaamaan syksyisissä sää-

olosuhteissa, joka voi olla haastavaa, jos kyseessä on suojavilja. 



29 (36) 

 

      

Ruokinnalliselta laadultaan kevätruisvehnä oli kuitupitoista, jossa oli matala energia-arvo sekä raaka-

valkuaispitoisuus. Kevätruisvehnää syötettiin pääasiassa vain nuorkarjalle ja umpilehmille, koska re-

hun koostumus oli sopiva heidän tarpeisiinsa. Tilat omasivat seosrehuruokinnan, jonka myötä lypsy-

lehmien ruokinnassa oli kokeiltu myös kevätruisvehnää. Rehuseokseen oli laitettu hyvin maltillisesti 

kevätruisvehnää tuomaan monipuolisuutta, koska lypsylehmille kevätruisvehnää ei nähty järkeväksi 

syöttää enemmissä määrin, kun tarjolla oli hyvälaatuista nurmisäilörehua.  

Haastatelluilla tiloilla melkein kaikilla oli ollut erinäisiä haasteita ruokinnassa, kun käytössä oli ollut 

kevätruisvehnää. Kevätruisvehnää ei syötetty tiloilla ainoana karkearehukomponenttina seoksessa 

vaan rehuseokseen lisättiin aina myös jotain toista karkearehua, kuten olkea. Haastatelluista jotkut 

olivat havainneet, että ruokinta ei toimisi yhtä hyvin ilman toista karkearehua ja toiset olivat syöttä-

neet aina seoksena kevätruisvehnää, joten mahdollisesti tällainen havainto on voinut jäädä koke-

matta. 

Umpilehmien ruokinnalliset ongelmat nousivat myös keskusteluun kahdella kevätruisvehnää syöttä-

neillä tiloilla. Umpilehmillä oli ilmennyt syömättömyyttä poikimisen jälkeen, jonka arveltiin johtuvan 

liian aikaisesta korjuusta. Ternimaidon vasta-ainepitoisuudet olivat olleet myös alhaisia ja tähän 

syynä oletettiin olevan ruokinnan alhainen raakavalkuaispitoisuus. Ruokintaa täydennettiin rypsillä, 

mutta sillä ei pystytty nostamaan valkuaispitoisuutta riittävästi. 

Haastateltujen tilojen keskimääräinen koko oli noin 157 lypsylehmää, joten tämän kokoluokan tiloilla 

voi ruokinnalliset ongelmat aiheuttaa suuriakin tappioita ja etenkin lisätyötä. Myöskin ternimaidon 

vasta-ainepitoisuuksilla on merkittävä vaikutus tilalla, koska isoimmilla tiloilla myös tautipaine on 

suurempi.  

Tuotantokustannuslaskelmalla päästiin melkein samoihin tuloksiin, kuin oli oletettukin aiemman tie-

toperustan myötä. Huuskonen ja Manni (2020) mukaan kokoviljasäilörehujen ja nurmisäilörehun 

tuotantokustannukset ovat melkein samaa luokkaa. Opinnäytetyön tuotantokustannuslaskelmalla 

päästiin tulokseen, jossa kevätruisvehnä koitui hieman edullisemmaksi tuottaa kuin nurmisäilörehu 

samoilla satotasoilla tarkastellessa. Tuloksia ei pidä kuitenkaan yleistää, koska kustannukset vaihte-

levat suuresti tiloittain.  

Tuotantokustannuslaskelmasta voidaan kuitenkin todeta kevätruisvehnän olevan kustannustehokas 

vaihtoehto nurmisäilörehun rinnalla. Kevätruisvehnää kannattaa viljellä esimerkiksi, mikäli pelto-

pinta-alaa on niukasti. Suurin kustannuserä kevätruisvehnän viljelyssä on kylvösiemen, joten sen 

perusteella saatetaan olettaa, että viljely olisi kalliimpaa kuin monivuotisen nurmisäilörehun. Tämä 

oletus kuitenkin kumoutui tilalla, minne laskelma laadittiin.  
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9 PÄÄTÄNTÖ 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä ja tuottaa tietoa kevätruisvehnän viljelemisestä ja kasvuston 

hyödyntämisestä oman karjan rehuna lypsykarjatiloilla. Kirjallisuusosiosta tuli kohtuullinen, vaikka 

kyseessä olikin vasta suosiotaan kasvattava rehukasvi. Saatavilla oleva tieto kevätruisvehnän vilje-

lystä, kasvuston hyödyntämisestä lypsykarjatilan ruokinnassa sekä taloudellisesta näkökulmasta on 

hieman vähäistä, joten sen etsiminen tuotti lisätyötä tiedonhankinnassa. 

Teemahaastattelut osoittautuivat hyväksi menettelytavaksi hankkia lisätietoa kevätruisvehnästä, 

koska kyseessä on vielä vähemmän tunnettu aihealue. Lypsykarjatilallisia haastatellessa meni kes-

kustelu yleensä enemmän ruokinnan puolelle, kuin viljelykäytäntöihin, joka on hyvin ymmärrettävää, 

koska rehu hyödynnettiin oman karjan rehuna. Kevätruisvehnän ruokinnallisiin vaikutuksiin opinnäy-

tetyöni ei perehtynyt kovin syvällisesti, joten siitä voisi saada jatkotutkimukselle aihetta.  

Opinnäytetyö on kehittänyt ammatillista osaamistani todella paljon, etenkin kontaktit asiantuntijoihin 

ja viljelijöihin. Opinnäytetyön tekeminen säilyi mielenkiintoisena loppuun saakka, mikä oli erittäin 

tärkeä työmotivaation ylläpitämiseen. Aihevalintani opinnäytetyöksi oli siis onnistunut.  
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https://viljelijanberner.fi/siemenet/viljat/kevatruisvehna-nagano-600kg-peitattu.html
https://viljelijanberner.fi/siemenet/viljat/kevatruisvehna-nagano-600kg-peitattu.html
https://viljelijanberner.fi/ajankohtaista/uudesta-kevatruisvehnalajikkeesta-hyvat-kasvukokemukset.html
https://viljelijanberner.fi/ajankohtaista/uudesta-kevatruisvehnalajikkeesta-hyvat-kasvukokemukset.html
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELULOMAKE 

  

            Riina Mäenpää 
 
  Opinnäytetyön tutkimushaastattelu  

   
      
     
 
 

Kevätruisvehnän mahdollisuudet lypsykarjatilalla kokoviljasäilörehuna 

 
 
Teemahaastattelu kysymykset  

 
Taustatietoja: 
 

Kuinka paljon tilalla on peltoa viljelyksessä? 
 
Kuinka monta hehtaaria kokonaispinta-alasta on kevätruisvehnää? 

 
Kuinka paljon tilalla on lypsylehmiä ja nuorkarjaa? 
 

Kevätruisvehnälajike? 
 
 

Peltoviljely: 
 
Kuinka kyseinen kasvi on valikoitunut tilan kasvivalikoimaan?  
(esim. viljelykierto, nurmen perustamisen edut, kustannukset, työhuippujen tasaaminen, peltopinta-alan määrä, mielenkiinto, yms.) 
 

 
Kuinka paljon satoa saatiin viime kesänä tai/sekä edelliskesänä? (tuore- tai kuiva-ainekiloina) 

 
Sadon määrään vaikuttavia tekijöitä? (Kuivuus, kylvö- tai korjuuajankohta, yms.) 
 

Millasta korjuumenetelmää käytettiin?  
 
Minne sato varastoitiin ja miten säilöttiin? 

 
Tehtiinkö kasvukauden aikana kasvinsuojelua? (rikkakasvit, taudit, tuholaiset) 
 

Kevätruisvehnän hyviä ja huonoja puolia viljelykasvina, nyt ja tulevaisuudessa?  
Löytyykö kevätruisvehnä tilan kasvivalikoimasta myös jatkossa?  
 

 
 Ruokinta: 
 

Millaista rehua kevätruisvehnästä tuli säilörehuanalyysin perusteella?  
 
Kuinka korjuuajankohta onnistui ruokinnallisen laadun puolesta? 

 
Mille eläinryhmälle kevätruisvehnää syötetään ja mikä on sen %-osuus karkearehusta? 
 
Kevätruisvehnän hyviä ja huonoja puolia ruokinnassa? 

 
 
Muuta mielenkiintoista lisättävää/vapaa sana 
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LIITE 2: TIETOKORTTI 

TIETOKORTTI 

KEVÄTRUISVEHNÄN MAHDOLLISUUDET 

LYPSYKARJATILALLA KOKOVILJASÄILÖREHUNA 

 

Kevätruisvehnä on saatu risteyttämällä vehnää ja ruista. Ke-

vätruisvehnää viljellään Suomessa lähinnä oman karjan re-

huksi kokoviljasäilörehun muodossa. Eteläisessä Suomessa 

on myös jonkin verran siementuotantoa.  

Kevätruisvehnän vahvuudet koostuvat erityisen hyvästä sa-

dontuottokyvystä sekä viljelyvarmuudesta. Kevätruisvehnällä 

on mahdollisuus päästä yli 10 000 kg ka/ha satotasoihin ker-

takorjuulla. Viljelyvarmuus perustuu kasvin kuivuuden kestä-

vyyteen, vahva kortisuuteen sekä kestävyyteen tuholaisia ja 

tauteja vastaan. 

  

 

 

Kevätruisvehnä kylvetään keväällä, niin kuin muutkin yksivuotiset kasvit. Lannoitteeksi kevätruisvehnälle soveltuu 

erityisen hyvin karjanlanta, kuten muillekin kokoviljasäilörehuille. Kasvinsuojelutoimenpiteenä kevätruisvehnälle 

yleisesti riittää pelkkä rikkakasvien torjunta.  

Sato korjataan kylvöstä noin kolmen kuukauden kuluttua taikinatuleentumisvaiheessa. Sadonkorjuu onnistuu sa-

malla kalustolla kuin nurmisäilörehunkin sekä myöskin varastointi kohteeksi soveltuu samantyyppinen kuin nur-

misäilörehullakin, riippuen kuitenkin rehun syöttönopeudesta. 

Ruokinnalliselta laadultaan kevätruisvehnä on kehnosti sulavaa, mutta 

maittavaa rehua. Lypsylehmille kevätruisvehnää voi olla ruokinnassa 20–

40 % karkearehun kuiva-aineesta, jolloin se ei heikennä tuotosta. Umpi-

lehmille kevätruisvehnä soveltuu erityisen hyvin vaikka ainoana karkeare-

huna. Nuorkarjalle voidaan kevätruisvehnää syöttää esimerkiksi nurmisäi-

lörehun rinnalla tai ainoana karkearehuna kasvuvaiheesta riippuen.  

Kevätruisvehnä on hyvä vaihtoehto tilan viljelykiertoon, kun halutaan 

pienentää ruokinta- ja rehuntuotantokustannuksia, koska kertakorjuulla 

saadaan suuri sato, joka vastaa 2-3 korjuu kertaa nurmisäilörehulla. 

Kevätruisvehnä soveltuu myös hyvin suojaviljaksi. Mikäli kevätruisvehnällä 

haluaa pyrkiä parempiin rehuarvoihin, voi kevätruisvehnää viljelellä 

seoskasvustona esimerkiksi herneen tai härkäpavun kanssa. 

LÄHTEET: 

Kuva Riina Mäenpää. 

Manni Katariina, Lötjönen Timo & Huuskonen Arto, 2020. Kustannustietoisen tuottajan apevaunussa on kokoviljasäilörehua. Nauta-lehti. Julkaistu 02/2020. 

Pulkkinen, Markku 2019. Ruisvehnä pienentää rehukustannuksia. Maaseudun tulevaisuus. Suoma-lainen maaseutu -liite. Julkaistu 28.03.2019. Saatavilla: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/suomalainen-

maaseutu/artikkeli-1.401819. 

Säilörehuanalyysi opinnäytetyön tutkimukseen osallistuneiden tilojen keskiarvo. 

Viljelijän Avena Berner julkaisuaika tuntematon. Kevätruisvehnä Nagano. Verkkojulkaisu. Saatavilla: https://viljelijanberner.fi/siemenet/viljat/kevatruisvehna-nagano-600kg-peitattu.html 

Viljelyopas 2020. Ruisvehnä kokoviljasäilörehuna. Lantmännen Agro.  
Opinnäytetyö: Kevätruisvehnän mahdollisuudet lypsykarjatilalla kokoviljasäilörehuna 
 

 

 

 

 

    Riina Mäenpää 20.10.2021 

Satotaso 
10 000 kg ka/ha 

 

Kasvuaika 
90 päivää 

Säilörehuanalyysi 

D-arvo 612 g/kg ka 

Raakavalkuainen 102 g/kg ka 

Kuitu 507 g/kg ka 

Sulamaton kuitu 152 g/kg ka 

ME 9,5 MJ/kg ka 

Syönti-indeksi 110 

 

Kylvömäärä 

180–220 kg/ha 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/suomalainen-maaseutu/artikkeli-1.401819
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/suomalainen-maaseutu/artikkeli-1.401819
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