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TERVETULOA ÖLJYPELLAVAN SOPIMUSVILJELIJÄKSI 

Pellava sopii hyvin viljelykierron monipuolistajiksi. Pienet kulut. 

Tervetuloa öljypellavan sopimusviljelijäksi, jos tulot ja kauniisti heinäkuussa kukkivat pellot kiinnosta-
vat. Ole yhteydessä yrityksiin, sillä sopimusviljelijöitä toivotaan lisää vuodelle 2023. Tavoitteena on 3 
000 ha viljelyala, sillä öljypellavan viljelyn kiinnostavuutta lisäävät pienet viljelykustannukset sekä eri-
koiskasvipalkkion säilyminen.  

Öljypellava sopii hyvin I ja II viljelyvyöhykkeille, mutta sitä viljellään menestyksekkäästi myös Etelä-
Pohjanmaalla viljelyvyöhykkeellä III. Öljypellavan viljely onnistuu kasvinviljelytilan työkoneilla ja vilje-
lykustannukset ovat pienemmät kuin viljoilla. Kannattavuuslaskelmissa on hyvä huomioida työ- ja 
polttoainekustannuksien pienempi tarve kuin esim. viljan viljelyssä. Öljypellava ei tarvitse tuhohyön-
teis- eikä kasvitautiruiskutusta. Myös typpilannoituksen tarve on puolet pienempi kuin viljakasveilla. 

Pellavapohjaisten elintarvikkeiden jatkojalostukseen tarvitaan lisää ekologista kasvivalkuaista, ravin-
tokuituja sekä omega-rasvahappoja tuottavaa siementä kotimaisilta pelloilta. Vaatimattomana kas-
vina öljypellava on hyvä valinta. Menestyy parhaiten hikevillä hieta- ja savimailla. 

Öljypellavan viljelyn kehittäminen ja yhteistyö maataloustuottajien kanssa on tärkeää jalostaville yri-
tyksille ja ne panostavat viljelyedellytysten kehittämiseksi. Neuvoja ja siemeniä saa parhaiten yritys-
ten viljelypäälliköiltä. Öljypellavan viljelyoppaaseen on koottu hyväksi koetut viljelyohjeet ja niksit. 
Kaikki viljat ja nurmet sopivat hyvin pellavan esikasviksi. Vastavuoroisesti viljat hyötyvät edellisvuo-
den pellavan viljelystä. Typpeä keräävät apilapitoiset nurmet, herne ja härkäpapu eivät ole parhaita 
esikasveja pellavan viljelyyn. Niistä saattaa vapautua liikaa typpeä.  

Kylvösiemenen saannin varmistamiseksi, kannattaa olla varhain yhteydessä alla mainittuihin jalosta-
jiin. Sopimusviljelyyn liittyvät asiat sovitaan keväällä sopimusta tehdessä. Riskiä hinnan vaihteluille 
myöhemmin kasvukaudella ei ole. Öljypellavalla on varma kysyntä ja kaikki sopimusviljelty öljypel-
lava ostetaan elintarvikkeiden ja rehujen jalostukseen 

Öljypellavaa jalostavat Suomessa Elixi Oil Oy Somerolla ja Linseed Oy Kauhajoella. Ne valmistavat 
siemenistä terveellisiä kasvipohjaisia elintarvikkeita ja luontaistuotteita, joiden kysyntä on kasvussa. 
Lisätietoa saa yritysten viljelypäälliköiltä. Öljypellavanviljely on hyvä tapa parantaa kotimaisten kas-
viöljyjen ja -proteiinien saatavuutta.  

Kuluttajia kiinnostavat kotimaisten kasviöljyjen hyvä laatu sekä pellavan sisältämän alfa-
linoleenihapon tutkitusti myönteinen vaikutus veren kolesterolitasoon. Pellavansiemenellä ja -rou-
heella on ruoansulatusta edistävä korkea kuitupitoisuus sekä korkea proteiinipitoisuus (20 %). 

Lisätietoa www.hyvinvointiapellavasta.fi/ ja http://www.hyvinvointiapellavasta.fi/site?node_id=18 

Yhteistyöterveisin ETL:n Öljykasvituoteyhdistys 

Lisätietoa toimialapäällikkö Elisa Piesala, 040 743 6824 

https://www.vyr.fi/document/1/84/24b54d2/oppaat_841a7dc_pellavaopas.pdf
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