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Lukijalle

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii toimintatapojen muutosta meiltä jokai-
selta. Tarvitaan päämäärätietoista etenemistä kaikilla sektoreilla. Kes-
tävä ruoantuotanto ja koko ruokajärjestelmä ovat tässä keskeisiä tekijöitä. 
Kiertotaloutta ei myöskään synnytetä yksin yrittämällä, vaan uusia rat-
kaisuja ja toimintamalleja on kehitettävä yhteistyössä. Puutarhatuotan-
non uusi kiertotalous -hanke lähti edistämään kiertotalouteen tähtääviä 
toimia puutarha-alalla. Hankkeessa haettiin kestäviä ja kannattavia rat-
kaisuja puutarhatuotannossa syntyvien kasvisperäisten sivuvirtojen hyö-
dyntämiseksi. Lisäksi tähdättiin hävikin vähentämiseen 2. luokan tuottei-
den brändäyksen avulla. Tähän raporttiin on koottu alkuun yleistä tietoa 
puutarhatuotannon kasvisperäisistä sivuvirroista. Raportin pääsisältö on 
hankkeessa tarkempaan tarkasteluun valikoitujen sivuvirtojen hyödyn-
tämismahdollisuuksien arviointi, perustuen mm. hankkeen kokeellisiin 
tuloksiin, LCA- ja taloudellisiin tarkasteluihin. 

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa 
(ArvoBio) -hanke toteutettiin 1.12.2015–31.5.2019 välisenä aikana. Hanke 
sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–
2020) valtakunnallisena yhteistyöhankkeena. Hankkeen päätoteuttajat 
olivat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (Luke) 
ja ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ProAgria ÖSL). 

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Puutarhaliiton toimitus-
johtaja Timo Taulavuori. Muut ohjausryhmän jäsenet olivat Mikael Dahl-
qvist (Närpes Grönsaker Ab), Fredrik Ek (Svenska lantbrukssällskapens 
förbund, SLF), Heini Haverinen (Kesko Oy), Nina Holmlund (12/2017 
saakka) ja Heidi Wirtanen (8/2018 lähtien; Svenska Trädgårdsförbundet), 
Jyrki Jalkanen (Kauppapuutarhaliitto), Marja Kallela (ProAgria Etelä-
Suomi) ja Mika Virtanen (MTK). Tuen saajien edustajina ryhmässä olivat 
Saila Karhu (Luke), Meira-Pia Lohiluoma (ProAgria ÖSL) ja Mona-Anitta 
Riihimäki (HAMK). Rahoittajan edustajana oli Lassi Hurskainen Hämeen 
ELY-keskuksesta. Lämpimät kiitokset ohjausryhmälle mielenkiinnosta ja 
ohjauksesta sekä aktiivisesta panostuksesta myös tiedonvälitykseen. 

Haluamme kiittää myös kaikkia teitä yrittäjiä, joiden kanssa saimme toi-
mia; kiitos teille, jotka annoitte aikaanne haastatteluihin ja kyselyihin 
sekä osal listuitte aktiivisesti hankkeen tilaisuuksiin.

Tekijät
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Alkusanat

Olemme toistaiseksi tottuneet käyttämään koko ajan uutta materiaalia 
tuotannossa luonnonvaroja säästämättä. Ilmastonmuutoksen uhkakuva 
ja resurssitehokkuusajatukset muuttavat sekä kuluttajien että yrittäjien 
asenteita ja toimintatapoja energia- ja materiaalitehokkuuden suhteen. 
Voiko entinen sivutuote tai jäte ollakin hyödynnettävä hyödyke?

ArvoBio-hankkeessa lähdettiin ennakkoluulottomasti selvittämään mah-
dollisuuksia hyödyntää puutarhatalouden erilaisia sivuvirtoja. Niitä syn-
tyy viljelyn aikana, sadonkorjuussa, tuotteiden kauppakunnostuksessa 
ja myös loppukäyttäjällä. Sivuvirroista voidaan valmistaa uusia tuotteita, 
tuottaa energiaa tai arvokkaita aineita muuhun tuotantoon. Konkreetti-
simmillaan sivuvirroista voidaan jalostaa ruokaa, rehua tai kosmetiikkaa 
tai tuottaa vaikkapa biokaasua, lannoitteita tai biohiiltä. Myös kakkoslaa-
dulle löytyy tyytyväisiä käyttäjiä. Sivuvirrat voivat maistua esimeriksi sir-
koille ja jalostua näin uudeksi ruoaksi ja pienentää hiilijalanjälkeämme. 

Tutkimushankkeeseen osallistui useita tahoja tutkijoista opiskelijoihin, 
jotka ohjausryhmän kanssa miettivät hankkeen sisältöä ja hienosäätöä. 
Oli antoisaa nähdä, kuinka uusia ideoita syntyi ja niihin tartuttiin ennak-
koluulottomasti. Muutama asia, kuten porkkanasaippua, päätyi jo tuotan-
toon hankkeen aikana. Muitakin ideoita varmasti jatkojalostetaan tulevai-
suudessa. Esimerkiksi biokaasun ja biohiilen tuotantoa aletaan toteuttaa 
nykyistä laajemmin. 

Hankkeen tärkein saavutus on kuitenkin se, että se toi yhteen erilaisia 
toimijoita, joiden toivotaan vievän hankkeesta saatua tietoa ja ajatuksia 
eteenpäin omassa työssään yhdessä ja erikseen. Uusi ajattelutapa jätteistä 
hyötyjakeiksi vahvistui hankkeen seurauksena, ja se poikii tulevaisuu-
dessa varmasti uusia tapoja toimia ja kierrättää materiaa. Toisen sivuvirta 
voi olla toiselle arvokas raaka-aine, kun yhteistyö ja tietoisuus lisääntyvät. 

Timo Taulavuori

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 
Puutarhaliitto ry 
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1. Kiertotalous puutarhatuotannossa

Puutarhakasveja viljellään lähes kaikkialla Suomessa, mutta eri tuotan-
non aloilla on alueellisia keskittymiä (kuvio 1.1). Kasvihuonetuotantoa on 
eniten Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Avomaanvihanneksista noin 
puolet tuotetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Marjakasvien tuo-
tannon keskittymiä ovat Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Karjala. 

Puutarhatuotannon taloudellinen merkitys on huomattava. Vuonna 2017 
puutarhatuotannon markkinahintainen tuotto oli 542 miljoonaa euroa, 
joka jakautui likimain tasan avomaa- ja kasvihuonetuotannon kesken 
(Niemi & Väre, 2018).

 

Kuvio 1.1. Eri tuotannonalojen sijoittuminen Suomessa v. 2018 
(ylärivi: kasvihuonevihannekset ja avomaanvihannekset, alarivi: marjat ja hedelmät) 
(Suomen virallinen tilasto: Puutarhatilastot).

Taulukko 1.1. 
Puutarhatuotannon 
tuotantomääriä Suomessa 
v. 2018 (Suomen virallinen 
tilasto: Puutarhatilastot).

1. Kiertotalous puutarhatuotannossa

Maritta Kymäläinen; HAMK 
Terhi Suojala-Ahlfors; Luke

Kiertotalous on monimerkityksellinen asia. Se ei ole pelkästään taloutta, 
vaan tarkoittaa myös monialaista ja laajaa muutosta toimintatavoissa. Sit-
ran johdolla Suomi on nostettu edelläkävijäksi kiertotalouteen siirtymi-
sessä. Tätä muutosta edistetään Suomessa monitasoisesti eri sektoreilla, 
joista yhtenä painopistealueena on kestävä ruokajärjestelmä. Kiertotalo-
uteen tähtäävässä ja sitä edistävässä toiminnassa pyritään muun muassa 
biojätteen sekä muiden jätelajien ja hävikin minimointiin, uudelleen käyt-
töön ja kierrätykseen. 

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa 
(ArvoBio) -hankkeen päätavoitteena oli edistää kiertotaloutta puutarha-
tuotannossa kehittämällä uusia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi ja kas-
viperäisten sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi. Uusien käsittely-
ratkaisujen ja tuotemahdollisuuksien myötä tavoiteltiin myös uusia liike-
toimintamahdollisuuksia hyödyntämisketjun eri vaiheisiin. 

Puutarhatuotanto Suomessa 

Suomalainen puutarhatuotanto on monipuolista ja ammattitaitoista. 
Vuonna 2018 puutarhayrityksiä oli Suomessa 3 407 kappaletta. Avomaalla 
tuotantoala oli 19 131 hehtaaria ja kasvihuoneala 393 hehtaaria (Suomen 
virallinen tilasto: Puutarhatilastot). Määrällisesti eniten tuotettiin avo-
maanvihanneksia, joista tärkein laji on porkkana. Seuraavaksi eniten 
tuotettiin kasvihuonevihanneksia, joista kurkkua hivenen enemmän kuin 
tomaattia. Marjoista tuotettiin selvästi eniten mansikkaa. (Taulukko 1.1)

Miljoonaa kiloa

Avomaavihannekset 167

Porkkana 62

Kasvihuonevihannekset 90

Kurkku 45

Tomaatti 39

Marjat 18

Mansikka 15
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1. Kiertotalous puutarhatuotannossa

Tuotannon hävikki ja sivuvirrat – hankkeen painopisteet

Missä kohtaa puutarhatuotannossa syntyy hävikkiä ja miten siihen voi-
daan vaikuttaa? Mitä ovat alkutuotannon kasviperäiset sivuvirrat ja pal-
jonko niitä syntyy? Hankkeessa tuotiin esiin aiempia selvityksiä aiheesta 
ja päivitettiin niitä tarpeellisin osin. Tuloksia on kuvattu luvussa 2. 

Hankkeen painopisteiksi valittiin erilaisia esimerkkejä hävikistä ja sivu-
virroista. Esimerkkejä valittaessa määrällinen merkittävyys oli yksi 
ohjaava tekijä. Toinen valintaa ohjaava tekijä oli kasvinosien koostumus 
ja sitä kautta potentiaalinen käyttöarvo. Puutarhakasvien sadon kuiva-
ainepitoisuus on yleensä hyvin alhainen, vaihdellen esimerkiksi kurkun 
ja salaatin 3–4 prosentista sipuleiden 12–15 prosentin kuiva-ainepitoisuu-
teen. Muiden kasvinosien, kuten varsien ja lehtien, kuiva-ainepitoisuus 
on jonkin verran korkeampi, mutta niidenkin suuri vesipitoisuus vaikut-
taa hyödynnettävyyteen. Kaikissa vihreissä kasvinosissa on yhteyttämi-
sessä tarvittavia väriaineita, klorofyllejä ja karotenoideja, ja niiden lisäksi 
mm. fenolisia yhdisteitä, joita olisi mahdollista erotella mm. kasvihuone-
viherbiomassoista. Toisaalta versoissa voi olla myös terveydelle haitalli-
sia yhdisteitä, kuten tomaatin alkaloidit, jotka on otettava huomioon har-
kittaessa sivuvirtojen hyödyntämistä elintarvikekäytössä. Koostumus on 
keskeinen asia, kun sivuvirroille haetaan uusia jalostusarvoa parantavia 
käsittelyratkaisuja ja käyttökohteita. 

Hankkeen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa esillä oli useita erilaisia kehit-
tämis- ja selvityskohteita. Niiden sisällöstä ja merkityksestä keskus-
teltiin hankkeen ohjausryhmässä, puutarha-alan ammattinäyttelyjen 
(Lepaa2016 ja NärpesExpo 2017) yhteydessä järjestetyissä työpajoissa 
sekä hankkeen sisäisissä ja opiskelijoiden kanssa toteutetuissa ryhmä-
työpajoissa. Hankkeen pääkohteiksi valikoituivat kasvihuonetuotannon 
viherbiomassat, porkkanan ja mansikan sivuvirrat sekä marjojen lehdet. 
Lisäksi selvitettiin 2. luokan kasvisten menekin edistämistä brändäämällä.

Sivuvirtojen hyödyntämisen yleiskuva 

Osa avomaatuotannon sivuvirroista jää sadonkorjuuvaiheessa peltoon, 
jolloin sivuvirtojen sisältämät ravinteet ja orgaaninen aines palautuvat 
maaperään. Myöhemmin kauppakunnostuksen, varastoinnin tai jatko-
jalostuksen yhteydessä syntyvät sivuvirrat tyypillisesti kompostoidaan. 
Kasvissivuvirroista valmistettua kompostia voi käyttää maanparannusai-
neena, jolla on myös fosfori- ja kaliumlannoitusvaikutus. Kasviskompos-
tin typpilannoitusvaikutus on vähäisempi. Kompostin käytössä on otet-
tava huomioon kasvintuhoojien hallintaan liittyvät määräykset, ja kas-
vinterveyden näkökulmasta komposti on suositeltavinta levittää muualle 
kuin kasvisten viljelykierroissa oleville pelloille. Kasvissivuvirtojen kom-
postointia on selvitetty SivuHyöty-hankkeessa (Lehto ym., 2018).
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1. Kiertotalous puutarhatuotannossa

Avomaatuotannon ruoaksi tuotettua, mutta laadultaan ruokakäyttöön 
soveltumatonta sivuvirtaa käytetään esim. riistan ruokinnassa. Sivuvir-
toja voidaan hyödyntää myös karjan rehuna, jos sopiva karjatila sijaitsee 
lähettyvillä. Rehuja tuottavan ja markkinoivan yrityksen on rekisteröidyt-
tävä rehualan toimijaksi ja kannettava vastuu tuotteiden turvallisuudesta. 

Osa sivuvirroista toimitetaan nykyisin käsiteltäväksi biokaasulaitoksiin, 
jolloin niistä saadaan tuotettua energiaa ja ravinteet siirtyvät käsittely-
jäännöksen mukana ravinnekiertoon. Biokaasulaitos on varteenotettava 
vaihtoehto, mikäli se sijaitsee lähellä, jolloin kuljetus- ja käsittelykustan-
nukset jäävät kohtuullisiksi.

Sivuvirtojen uudenlainen hyödyntäminen on tulevaisuudessa entistä 
tärkeämpää. Tähän velvoittavat resurssitehokkuuden ja tässä erityisesti 
ravinteiden kierrätyksen vaatimukset.

Hävikin vähentäminen ja sivuvirtojen 
hyödyntäminen tässä hankkeessa

EU:n jätehierarkian (kuvio 1.2) mukaisesti on ensisijaisesti pyrittävä jät-
teen synnyn minimointiin. Näin hankkeen tavoitteena oli saada osa nykyi-
sin hävikkiin menevistä tuotevirroista ruokakäyttöön joko suoraan tai 
kevyen prosessoinnin kautta. Toiseksi jätehierarkian mukaan tulee edis-
tää materiaalien hyötykäyttöä (uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä) ja 
vasta sen jälkeen hyödyntämistä energiaksi. Tähän hankkeessa tähdät-
tiin selvittämällä sivuvirtojen potentiaalisia hyödyntämisratkaisuja, esi-
merkiksi erottamalla sivuvirtojen sisältämiä arvojakeita, kuten ravinteita, 
proteiineja, mineraaleja, kuituja ja bioaktiivisia yhdisteitä. Kolmantena 
tasona tarkasteltiin biomassojen toistaiseksi hyödyntämätöntä energia-
potentiaalia, lähinnä biokaasuna, joko suoraan tai arvojakeiden erotuk-
sen jälkeen. 

Kuvio 1.2. EU:n jätehierarkia. 
Kuvio muotoiltu EU:n 
jätedirektiivissä (EU, 2008) 
esitetyn jätehierarkian 
mukaan.
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1. Kiertotalous puutarhatuotannossa

Alkukartoituksen ja toimijoiden kiinnostuksen pohjalta tämän hankkeen 
tutkimuksen pääkohteiksi valikoituivat kuviossa 1.3 esitetyt sivuvirtojen 
hyötykäyttöratkaisut. Raportin seuraavissa luvuissa käsitellään kutakin 
osa-aluetta erikseen.

Kuvio 1.3. ArvoBio-hankkeessa tarkastellut sivuvirrat ja hyötykäyttöratkaisut. 
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2. Puutarhatuotannon hävikki ja sivuvirrat

2. Puutarhatuotannon 
hävikki ja sivuvirrat

Terhi Suojala-Ahlfors, Katri Joensuu, Eeva Lehtonen; Luke

Myytävän sadon lisäksi puutarhatuotannossa syntyy erilaisia syömäkel-
poisia ja -kelvottomia sivuvirtoja. Syömäkelpoisia sivuvirtoja ovat esi-
merkiksi markkinahäiriöistä johtuen peltoon tai varastoon jäävä sato, jota 
ei saadakaan myytyä. Syömäkelvottomia sivuvirtoja taas ovat sääolo-
jen tai tuholaisten pilaama sato sekä muut kuin ruoaksi tuotetut kasvin-
osat, esimerkiksi naatit ja muut viherbiomassat. 

Sivuvirta voi olla vihermassaa

Syömäkelvottomien sivuvirtojen määrä on melko suuri. Esimerkiksi pork-
kanan ja ruokasipulin kokonaisbiomassasta naattien osuus on keskimää-
rin noin kuudennes. Jäävuorisalaatilla osuus on suurempi, sillä kokonais-
biomassasta jopa puolet voi jäädä pellolle sadonkorjuun jälkeen. Mansi-
kalla rönsyjen osuus kasvibiomassasta on noin viidesosa ( Joensuu, 2017). 
Suurin osa avomaatuotannon viljelyvaiheen sivuvirroista jää peltoon, ja 
niiden sisältämät ravinteet palautuvat näin maahan.

Kasvihuoneissa kurkun ja tomaatin tuotannossa hyödyntämättä jäävien 
varsien ja lehtien osuus on tyypillisesti noin 20 prosenttia koko kasvuston 
tuoremassasta tai sadon painoon suhteutettuna noin 25 prosenttia sadon 
massasta. Osuuteen vaikuttaa viljelyajan pituus, valotus ja sadon määrä. 
Varsien ja lehtien kuiva-ainepitoisuus on suurempi, joten kasvuston kuiva-
ainemassasta noin 30–40 prosenttia on lehdissä ja varsissa. Kasvihuone-
tuotannon vihreät sivuvirrat on poistettava kasvihuoneesta, ja ne on käsi-
teltävä jollain tavoin.

Jopa neljännes sadosta sivuvirraksi

Puutarhakasvien sadosta osa päätyy vääjäämättä sivuvirraksi. Esimer-
kiksi avomaalla viljeltävien vihannesten sadosta sivuvirran osuus on poh-
joismaisen selvityksen mukaan tyypillisesti 15–20 prosenttia kokonais-
sadosta. Valkokaalilla ja porkkanalla sivuvirtaa syntyy eniten, hieman yli 
neljännes sadosta, ja kasvihuonevihanneksilla vähiten, vain noin prosen-
tin verran (taulukko 2.1, kuvio 2.1). Mansikkasadosta noin 14 prosenttia 
päätyy sivuvirraksi (Hartikainen, Kuisma, Pinolehto, Räikkönen & Kahi-
luoto, 2014) ja omenasadosta noin 4 prosenttia (Franke ym., 2016).
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2. Puutarhatuotannon hävikki ja sivuvirrat

Tyypillisiä sivuvirran aiheuttajia ovat satotuotteen väärä koko, muoto tai 
kasvitautien tai tuholaisten aiheuttamat vioitukset. Myös sääolot saatta-
vat pilata osan sadosta. Joskus vihannesten satoa voi jäädä korjaamatta 
peltoon yllättävien markkinahäiriöiden vuoksi. 

Viljelyn ja varastoinnin jälkeen sivuvirtoja syntyy edelleen jatkojalos-
tuksessa. Esimerkiksi juuresten kuorinnassa syntyy kosteaa ja nopeasti 
pilaantuvaa sivuvirtaa, jonka määrä voi olla jopa 40–60 prosenttia kuo-
rintaan menevästä massasta (Lehto ym., 2018). Samoin marja- ja hedel-
mämehujen valmistuksessa syntyy puristemassaa, jossa on arvokkaita 
komponentteja. Toisaalta etenkin marjojen ja hedelmien jatkojalostuk-
sessa hyödynnetään nimenomaan sellaista satoa, joka voisi muuten jäädä 
markkinoimatta esimerkiksi laatuvirheiden takia.

Suurin osa sivuvirroista syntyy satokaudella tai pian sen jälkeen, esimer-
kiksi pellolle jäävät kasvinosat ja teollisessa säilönnässä tai pakastuksessa 
syntyvät massat. Sivuvirtoja syntyy ympäri vuoden mm. kasvihuonetuo-
tannossa ja varastoitavia tuotteita pakattaessa ja jatkojalostettaessa.

Taulukko 2.1. Vihannesten alkutuotannossa syntyvä sivuvirran osuus 
(% kokonaissadosta) aiempien hävikkitutkimusten mukaan.

Kasvi Sivuvirta alku-
tuotannossa (%)

Lähde

Sipulit 11 Hartikainen ym., 2017

Keräkaali ym. 28 Franke ym., 2016

Kukka- ja parsakaali 13 Terry ym., 2011

Salaatit 17 Hartikainen ym., 2014

Kasvihuonekurkku 
ja tomaatti

1 Franke ym., 2016

Tarhaherne 18 Hartikainen ym., 2017

Porkkanat, nauriit 26 Hartikainen ym., 2017

Muut vihannekset 15 Franke ym., 2016



15

2. Puutarhatuotannon hävikki ja sivuvirrat

 
Kuvio 2.1. Porkkanan sivuvirran aiheuttajat (Hartikainen ym., 2017).

Hävikin aiheuttajat ja hallinta

Hävikki voidaan määritellä eri tavoin, mutta tässä yhteydessä sillä tar-
koitetaan sitä osaa tuotannosta, jota ei saada myytyä eteenpäin järkevään 
hintaan esimerkiksi pilaantumisen, muiden laatuvirheiden tai menekki-
vaikeuksien takia. 

Tärkeimpiä hävikin aiheuttajia ovat kasvitaudit ja tuholaiset, epäedulli-
nen sää ja puutteet säilytys- ja varastointioloissa. Usein hävikkiä aiheutta-
vat laatuongelmat ovat usean tekijän yhteisvaikutusta. Viljelyn huolellinen 
suunnittelu ja viljelytoimien toteutus ajallaan ja huolellisesti ovat keskei-
siä keinoja hävikin hallinnassa.

Hävikin määrään voidaan vaikuttaa viljelyteknisin keinoin (kaavio 2.1), 
mutta sääolojen merkitys on suuri avomaaviljelyssä. Epäedullinen sää voi 
lisätä mm. kasvitautien määrää ja muita laatuvioituksia. Helteinen sää voi 
aiheuttaa myös satomäärien ruuhkautumista, mikä voi johtaa ylituotanto-
tilanteisiin ja tuotteiden hintojen laskuun. 

0% 2% 4% 6% 8%

Väärä koko tai muoto

Kasvitaudit, pilaantuminen

Muu ulkonäkövirhe

Tuhohyönteiset ja -eläimet

Sääolosuhteet

Korjuutekniikka

Ei sopivaa ostajaa

Muu laatuvirhe

Väärä säilytys

Ylituotanto

Viljelytoimenpiteet

Inhimillinen virhe

Taloudellinen kanna�ama�omuus

Muu syy

Korjuun aikana

Korjuun jälkeen
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Viljelyvaihe

• Kasvupaikan/peltolohkon valinta

 - Sopiva maalaji

 - Hyvä maan rakenne ja kuivatus

 - Tasapainoinen ravinnetila

• Hyvä viljelykierto ja esikasvien valinta

• Käyttötarkoitukseen sopivan lajikkeen valinta

• Laadukas siemen ja muu lisäysmateriaali

• Viljelytoimien oikea ajoitus

• Tasapainoinen lannoitus

• Riittävä kastelu

• Rikkakasvien hallinta

• Tuholaisten ja kasvitautien tarpeenmukainen torjunta

Sadonkorjuu

• Oikea ajoitus

• Hellävarainen tekniikka

• Nopea sadon jäähdytys

Varastointivaihe

• Nopea jäähdytys

• Tasainen ja optimaalinen varastolämpötila lajin mukaan

• Riittävä ilman kosteus

Taulukko 2.2. Hävikin hallinnan avaimet avomaan puutarhatuotannossa
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Hyödyntämisen haasteet

Hävikin vähentäminen ja sivuvirtojen nykyistä parempi hyödyntämi-
nen on tärkeää tuotannon taloudellisen tuloksen kannalta. Haastetta luo 
se, että sivuvirtoja syntyy usein kausiluonteisesti tai odottamatta, joten 
markkinakanavia ei ole olemassa valmiina tällaisille tuote-erille. Sivu-
virtojen keräily, varastointi ja kuljetus aiheuttavat kustannuksia. Niiden 
käsittely ei ole myöskään puutarhatuottajan ydintoimintaa, joten yhteistyö 
muiden yrittäjien kanssa on useimmiten taloudellisin ratkaisu. Kuvissa 
2.1. ja 2.2 on esitetty esimerkkejä sivuvirroista.

Sivuvirrat ovat tuoretuotteita, joten niiden säilyvyysaika on varsin rajal-
linen ja ne olisi suotavaa käsitellä lähellä syntypaikkaa. Elintarvike- ja 
rehukäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota sivuvirtojen hygi-
eeniseen laatuun ja turvallisuuteen (mm. toksiinit ja kasvinsuojeluaineet).

 

Kuva 2.1. Salaatin satojätteitä pellolla. Kuva: Terhi Suojala-Ahlfors, Luke.

Kuva 2.2. Tautien vioittamia porkkanoita. Kuva: Asko Hannukkala, Luke.
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Biohajoavien tuotteiden kiertotalouden 
edistäminen: Biomassa-atlas

Biomassa-atlas on Luken palvelu, josta käyttäjä voi tarkastella eri biomas-
sajakeiden määriä ja sijaintia kartalla. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi 
investointien ja raaka-ainehankintojen suunnitteluun. 

Biomassa-atlaksessa on tietoa maanviljelyn pinta-aloista ja käytetyistä 
kasveista, metsämaasta, metsähakkuiden sivuvirroista, viljelyn satota-
soista, karjatalouden ja turkistarhauksen lannoista, yritysten biohajoa-
vista jätteistä ja yhdyskuntien biojätteistä. Yksittäisen kasvin tai biomas-
san määrää eri alueilla voi tarkastella teemakarttana. Yhdestä tai useam-
masta valitusta kasvista tai biomassasta voi laskea pinta-alan tai massan 
summat valitulla alueella. Käytettävissä on vapaa aluerajaus, haku keski-
pisteen ympäriltä ja haku valmiiksi määritellyiltä alueilta kuten kunnista, 
ELY-keskuksista ja valuma-alueilta. Palvelun täysi kuvaus löytyy osoit-
teesta www.luke.fi/biomassa-atlas ja itse karttapalvelu on osoitteessa 
https://biomassa-atlas.luke.fi.

Tässä hankkeessa Biomassa-atlaksen puutarhaviljelyn pinta-ala- ja sato-
tietoja tarkennettiin (Biomassa-atlas. (n.d.a)). Aiemmin Biomassa-atlak-
sessa oli valittavissa avomaan vihannes- ja juuresviljelyn pinta-ala sekä 
marjat ja hedelmät. Nyt näitä tarkennettiin siten, että palvelussa voi tar-
kastella erikseen tarhaherneen, kerivien kaalien, muiden kaalien, porkka-
nan, puna- ja keltajuurikkaan, muiden juuresten, avomaan kurkun, ruo-
kasipulin ja avomaan salaatin viljelypinta-alojen alueellista jakautumista. 
Marjapensaat ja hedelmäpuut eroteltiin hedelmiin, herukkaan ja karviai-
seen, vadelmaan, mansikkaan, leikkokukkiin ja leikkovihreään sekä tai-
mitarhatuotannon alaan (kuvio 2.2). 

Puutarhakasveille tuotettiin samaa ryhmittelyä käyttäen myös satotaso-
kartat Luken puutarhatilaston (Suomen virallinen tilasto: Puutarhatilas-
tot, 2017) ja viljelypinta-alojen avulla (Maaseutuvirasto, 2017). Satotaso 
on otantaan perustuva tilasto ELY-keskusalueen keskimääräisestä satota-
sosta (kg/ha). Kukin viljelypinta-ala (ha) on kerrottu sen ELY-keskuksen 
satotasolla, missä peltolohko sijaitsee. Biomassa-atlaksen satotasotieto ei 
siten kuvaa todellista korjattua satotasoa, vaan sitä, paljonko viljellyltä 
pinta-alalta voidaan odottaa saatavan satoa. 

http://www.luke.fi/biomassa-atlas
https://biomassa-atlas.luke.fi
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Kuvio 2.2. Avomaanvihannekset ja juurekset tarkennettiin yhdeksään alaluokkaan ja 
marjapensaat hedelmäpuut ja mansikka tarkennettiin kuuteen alaluokkaan. Kuvassa 
valittuna mansikanviljelyn pinta-alat. (Biomassa-atlas. (n.d.b))

 
 
Puutarhatietoja on tarkoitus päivittää vuosittain osana Biomassa-atlaksen 
yleistä ylläpitoa siten, että saatavilla olisi aina edellisen vuoden pinta-ala- 
ja satotiedot. Tämä voidaan tehdä puutarhasatotilaston valmistuttua toi-
sen vuosineljänneksen aikana.
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3. Kasvihuonetuotannon 
viherbiomassat

Maritta Kymäläinen, Tuija Pirttijärvi; HAMK 
Katri Joensuu, Eric Harrison, Eila Järvenpää; Luke 
Kaisa Haga; ProAgria ÖSL

Kasvihuonetuotannossa syntyy merkittäviä määriä viherbiomassaa, kuten 
lehtiä ja varsia. Perinteisesti näitä ei ole hyödynnetty muuten kuin kom-
postoimalla. Tehokas kompostointikin on haasteellista viherbiomassojen 
suuren kosteuspitoisuuden vuoksi. Nestettä voi erottua ja valua ympäris-
töön sekä kasavarastoinnin että aumakompostoinnin aikana. Valumanes-
teen mukana menetetään arvokkaita ravinteita ennen peltoon levitystä. 
Kaatopaikalle viherbiomassaa ei ole saanut sijoittaa vuoden 2016 alusta 
lähtien. Tämä on pakottanut toimijat hakemaan uusia ratkaisuja masso-
jen hyödyntämiseksi. 

Tomaatti ja kurkku keskiössä

Suomen kasvihuonevihanneksista tomaatti ja kurkku yhdessä (n. 80 milj. 
kg/vuosi) edustavat n. 90 prosenttia tuotannosta. Tästä n. 70 prosenttia 
on keskittynyt Närpiön seudulle Pohjanmaalle. Tuotannon tehostumisen 
ja lajikekehityksen myötä tuotantomäärät ovat kasvaneet, vaikka kasvi-
huonepinta-alat ovat merkittävästi pienentyneet. Samalla yrittäjien luku-
määrä on laskenut toiminnan keskittyessä isompiin yksiköihin. Suuntaus 
on ollut selkeä jo ainakin viimeisten 20 vuoden ajan. Tuotannon tehostu-
misen myötä myös hävikki on onnistuttu hyvin minimoimaan, mutta sivu-
virroissa muhii vielä vajaasti hyödynnetty biomassaresurssi. 

ArvoBio -hankkeessa selvitettiin tomaatin ja kurkun lehti- ja varsibiomas-
san määriä, koostumusta ja hyödyntämisvaihtoehtoja. Tulokset pohjau-
tuvat haastatteluihin, kyselytutkimuksiin ja käytännön koetoimintaan, 
sisältäen näytteiden analysointia, biokaasun ja bioetanolin tuottokokeita 
sekä kiinto- ja nestejakeiden erotusta puristamalla. 

Viherbiomassoja syntyy vaihtelevia määriä

Kasvustosta poistettaviin biomassamääriin ja laatuun vaikuttavat mm. 
kasvutapa- ja lajike-erot. Ympärivuotisessa kurkkutuotannossa käyte-
tään pääasiassa ns. alaslaskumenetelmää. Tässä menetelmässä viherbio-
massaa eli lehtiä ja sivuversoja poistetaan kasvukauden aikana tasaisesti 
(yleensä kaksi kertaa viikossa). Sen sijaan ns. sateenvarjoleikkausmene-
telmässä hoitoleikkauksia tehdään harvemmin, eli latvoja sekä heikkoja 
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ja tyhjiä versoja ei tarvitse poistaa viikoittain. Kasvihuonekurkun vilje-
lyjakso on tyypillisesti 15–18 viikkoa, jonka jälkeen koko kasvusto raiva-
taan ulos kasvihuoneesta. Ympärivuotisessa tuotannossa viljelyjaksojen 
välissä kasvihuoneet pidetään yleensä tyhjillään kasveista n. 3–7 vuoro-
kauden ajan. Käytössä on myös kurkun lyhytviljely (kaksi kasvatusjak-
soa vuodessa), jolloin toimitaan luonnonvalolla maalis–lokakuun aikana.

Tomaattikasvuston viherbiomassaa poistetaan tyypillisesti kerran vii-
kossa, alkaen vähitellen noin kolmen viikon kuluttua istutuksesta. Sään-
nöllinen vihermassan poisto alkaa sadon alkaessa noin seitsemän viik-
koa istutuksesta. Tämä massa on pääosin lehtiainesta (kuva 3.1A). Lisäksi 
mukana on lehtihankoihin syntyviä hankaversoja, ns. varkaita, ja vanhoja 
terttuja. Tomaatille tyypilliset viljelyjaksot ovat joko pitkäviljely (keino-
valo) elokuusta kesäkuuhun tai lyhytviljely (luonnonvalo) maaliskuulta 
lokakuulle. Tomaattituotannosta noin kolmannes tuotetaan pitkäviljelynä.

Viljelyn päätyttyä kasvihuoneen tyhjennyksen yhteydessä raivattava 
viherbiomassa sisältää edellä mainittujen kasvinosien lisäksi paljon var-
siainesta (kuva 3.1B,C). Huomioitavaa myös on, että tämän raivauksen 
yhteydessä syntyvän biomassan seassa on tukinaruja ja kiinnikkeitä 
(kuva 3.1B). Nämä ovat tyypillisesti muovisia, mutta jonkin verran käy-
tössä on myös biohajoavia tukinaruja ja metallisia kiinnikkeitä. 

Kuva 3.1. Kasvihuoneviherbiomassa voidaan koota yhteen kasaan. Jatkokäsittelyä 
voi helpottaa se, että kasvinosat erotellaan toisistaan, tai se voi olla välttämätöntä.

A. Tomaattikasvustosta poistettuja lehtiä. (Kuva: Sanna Niemi, HAMK)

B. Tomaatin pitkäviljelyssä varret kasvavat jopa 15 metrin pituisiksi. 
Huomaa muovinarut ja klipsit. (Kuva: Sanna Niemi, HAMK)

C. Kurkun viherbiomassaa. (Kuva: Maritta Kymäläinen, HAMK)
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Hankkeessa tehtyjen haastattelujen ja mittausten perusteella arvioitiin, 
että kasvukauden aikana poistettava biomassamäärä on n. 15–20 pro-
senttia satomäärään suhteutettuna. Loppuraivauksen yhteydessä syntyy 
kerralla merkittävämpi määrä. Tämän arvioitiin olevan n. 10–15 prosent-
tia tomaattisatoon (pitkäviljely) ja n. 25–40 prosenttia kurkkusatoon suh-
teutettuna. Esimerkiksi Lepaan puutarhatilalla Hattulassa tehtyjen mit-
tausten mukaan pitkässä tomaatinviljelyssä syntyi lehti- ja varsibiomas-
saa yhteensä noin kolmannes tomaattisadon määrästä, huomioiden sekä 
kasvukauden aikana että loppuraivauksessa syntyvät määrät (kuvio 3.1.)
Määrä vaihtelee mm. satotason mukaan.

Kuvio 3.1. Esimerkki tomaatin pitkän kasvihuoneviljelyn (elokuu-kesäkuu) sato- ja 
viherbiomassamääristä (tonnia/kasvatus). Tiedot ovat peräisin vuosien 2015–16 
tuotannosta HAMK Lepaan kasvihuoneella Hattulassa. 

Paljon vettä ja epäorgaanisia suoloja 

Suurin osa viherbiomassasta on vettä. Tuoreiden viherbiomassojen kuiva-
ainepitoisuudet vaihtelevat 10 prosentin molemmin puolin: alimmillaan 
mitattiin kurkun varresta kuuden prosentin kuiva-ainepitoisuus ja kor-
keimmillaan lehtien kuiva-ainepitoisuus oli 14 prosenttia. Käytännössä 
on kuitenkin huomioitava, että tuore biomassa kuivahtaa nopeasti, kun 
vettä haihtuu pinnalta tai nestettä poistuu valumana esim. kasavaras-
toinnissa. Myös kastelun lopettaminen ennen kasvuston raivausta nostaa 
kuiva-ainepitoisuutta. 

Orgaanisen aineen osuus oli lehdissä n. 70–75 prosenttia ja varsissa n. 
80–85 prosenttia kuiva-aineesta. Ligniiniä oli n. 10–20 prosenttia, vesi-
liukoisia sokereita n. 2–7 prosenttia ja pidempiketjuisia hiilihydraatteja 
lehdissä n. 15 prosenttia ja varsissa 30–50 prosenttia kuiva-aineesta. Pää-
ravinteista ja hivenaineista eniten oli kaliumia, kalsiumia, typpeä ja fos-
foria (taulukko 3.1). 
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Taulukko 3.1 Hankkeessa analysoituja viherbiomassojen ravinnepitoisuuksia. 
(n.a. = ei analysoitu)

 

Pitoisuudet, g/kg kuiva-aine�a Pitoisuudet, mg/kg kuiva-aine�a
N P K Ca Mg Na S Cu Fe Mn Zn

Tomaatin varsi 15‒21  9‒10  57‒59 13 2 0,2 3  7‒20  34‒120  73‒129  66‒77
Tomaatin lehdet 31‒46 5 70 34 9 0,6 11,3 14 160 290 51
Kurkun varsi 21‒26 7 89 18 2 n.a. n.a. 6 22 104 49
Kurkun lehdet 51 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hyödyntämisratkaisua haetaan

Hankkeessa pohdittiin viherbiomassojen erilaisia hyödyntämisratkai-
suja (kuvio 3.2): biokaasun, bioetanolin ja biohiilen tuotanto, rehukäyttö, 
erityisesti ruokahyönteisten tuorerehukäyttö, ja kuitujen käyttö pakka-
uksissa. Lisäksi viherbiomassat sisältyivät laajempaan kirjallisuusselvi-
tykseen, joka liittyi puutarhatuotannon sivuvirroista saataviin kosmetii-
kan raaka-aineisiin (Karlstedt & Schneider, 2016). Hyödyntämispotenti-
aalia arvioitiin ensi vaiheessa lähinnä laadun ja teknisen toteutettavuuden 
näkökulmasta. Valittua ratkaisua tarkasteltiin myös ilmastovaikutuksen 
ja taloudellisuuden kannalta.

 
Kuvio 3.2. Kasvihuoneviherbiomassojen käsittely- ja hyödyntämisvaihtoehtoja. 

Biokaasu

Ravinteet

Rehu; ruoka- 
hyönteisten tuorerehu

Komposti; Biohiili

Kuidut → Pakkaukset

Ligniini → jatkojalosteet

Klorofylli → kosmetiikka

Sokerit (hydr.) → 
bioetanoli; SCP; 
biokemikaalit
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Suurin yksittäinen haaste hyödyntämisessä ovat viljelyssä käytettävät 
muoviset narut, kiinnikkeet ja tartuntatuet. Niistä aiheutuu paitsi 
tuotteen laatuongelmia, myös merkittäviä prosessointivaikeuksia 
mm. massan siirroissa ja sekoituksissa. Tähän ei ole Suomessa 
käytössä vielä toimivaa ratkaisua. Hollannissa toimivalla Renewi-
yrityksellä on käytössä ison kokoluokan rumpuseula, joka kykenee 
erottamaan ongelmalliset muovinarut (kuva 3.2. Muovi käytetään 
energiatuotannossa. Laiteinvestointi on yrityksen mukaan useita 
miljoonia euroja. (Haga & Lohiluoma, 2017)

Kuva 3.2. Hollannissa Renewi-yrityksellä käytössä oleva rumpuseula 
viherbiomassojen muovinarujen erotukseen (Kuva: Kaisa Haga, ProAgria).

Biokaasua jo tuotetaan

Suomessa on muutamia biokaasulaitoksia, joissa käytetään tai on vähin-
täänkin kokeiltu viherbiomassaa syötteenä muiden syötteiden joukossa. 
Edellä mainitun naru- ja muoviongelman takia kokeilut eivät ole aina joh-
taneet jatkuvaan ratkaisuun. Silppurilla voidaan silputa muoviosiakin, 
mutta ne jäävät epäpuhtautena mädätysjäännökseen, mikä heikentää sen 
ravinnekierrätysarvoa. 

Kosteuspitoisuudeltaan nämä viherbiomassat soveltuvat hyvin biokaasu-
tuotannon märkäprosesseihin, joissa kuiva-ainepitoisuudet ovat enim-
millään 12–15 prosenttia. Myös kuivamädätysprosesseissa käyttö olisi 
mahdollista pienenä osana syöteseosta, etenkin jos massan kuiva-aine-
pitoisuutta onnistuttaisiin vähän nostamaan ennen syöttöä. Seostaminen 
muun syötteen kanssa on biokaasuprosessoinnin kannalta tarpeellista, 
sillä mm. lisätyppeä tarvitaan anaerobiselle hajoamiselle sopivan hiili/
typpi -suhteen saavuttamiseksi. Tähän lanta on hyvä vaihtoehto. 
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Hankkeessa tehtyjen mittausten mukaan (kuvio 3.3) viherbiomassat tuot-
tavat hyvin metaania: n. 210–220 litraa kuiva-ainekiloa kohti, mikä on 
noin puolet kotitalousbiojätteen tyypillisestä metaanituotosta.

Kuvio 3.3. Tomaatin ja kurkun lehtien ja varsien metaanituottopotentiaalit (litraa/kg 
orgaanista ainesta). Materiaalien erilainen orgaanisen aineksen koostumus näkyy 
tuottoarvoissa, esimerkiksi tomaatin varren tyviosan vaikeasti hajoava 
lignoselluloosa alentaa tyven metaanituottoa.

Kun tarkastellaan tomaatin ja kurkun viherbiomassoja koko Suomessa 
biokaasupotentiaaliksi voidaan karkeasti arvioida n. 6 000 MWh, mikä 
vastaa liikennebiopolttoaineena n. 500 henkilöauton kulutusta. Esimer-
kiksi HAMK Lepaan kasvihuonetuotannon tomaattiviherbiomassoista (n. 
32 t/v) saataisiin biokaasuenergiaa n. 8 MWh vuodessa. Tyypilliset maa-
tilatason biokaasulaitokset Suomessa ovat noin 100 kertaa tätä suurem-
pia. Toisin kuin esimerkiksi lypsykarjatilat, kasvihuoneet eivät useinkaan 
tuota syötettä biokaasulaitosta varten niin paljon, että oman biokaasulai-
toksen rakennuttaminen olisi kannattavaa. Esimerkiksi suomalaisittain 
suuri 20 000 neliön kasvihuone tuottaa vuodessa keskimäärin noin 1,6 
miljoonaa kiloa kurkkua ja noin 880 000 kiloa viherbiomassaa, josta voisi 
saada energiasisällöltään 190 000 kWh biokaasua. Tästä saataisiin yhdis-
tetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa eli CHP-laitoksessa sähköä arvi-
olta 57 000 kWh ja ylijäämälämpöä 62 000 kWh vuodessa, kun sähkötuo-
tannon hyötysuhde on 30 prosenttia ja lämmöntuotannon 55 prosenttia. 
Vertailun vuoksi 150 lehmän lypsykarjatilan syötteillä voi tuottaa 190 000 
kWh pelkästään sähköä vuodessa, mikä usein riittää tilan sähköntarpee-
seen. Sen sijaan 20 000 neliön kasvihuoneen sähköntarve vuorokaudessa 
voi olla talvella keskimäärin jopa 90 000–100 000 kWh.
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Rehukäyttö ja kuidut kiinnostavat

Rehukäytössä on oleellista hyvä laatu, puhtaus ja turvallisuus. Kasvihuo-
neviljelijöiden mukaan lehtimassan keräys kasvukauden aikana hyvälaa-
tuisena olisi mahdollista. Tässä hankkeessa testattiin rehukäyttöä syötä-
villä hyönteisillä. Aiheesta lisää raportin luvussa 4.

Tomaatinvarren kuituja käytetään jo tänä päivänä pakkausten valmistuk-
sessa, esimerkkinä hollantilainen yritys The Greenery (Greenery, 2019). 
Sanna Niemen YAMK-opinnäytetyön (Niemi, 2019) tietojen mukaan 
yhden hehtaarin viljelmältä tuotettuihin pakkauksiin voidaan pakata 
600 000 kg tomaattia. Muovien erotus vihermassasta on ehdoton edelly-
tys kuitupakkausten valmistuksessa. Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä 
monilta aloilta, kuten Sulapak-yritys kosmetiikkateollisuudesta, missä 
biohajoavista luonnonkuiduista valmistetut pakkaukset ovat tulleet kor-
vaamaan muovipakkauksia. Asiakas- ja kuluttajavaatimukset tulevat laa-
jentamaan biopohjaisten tuotteiden markkinoita. Kun käsittely- ja tuotan-
toprosessit kehittyvät ja yleistyvät, pakkausten tällä hetkellä korkea hinta 
laskee kilpailukykyisemmäksi. 

Nestettä erottamalla uusia käyttömahdollisuuksia

Viherbiomassojen suureen kosteuspitoisuuteen ja siitä seuraaviin haas-
teisiin haettiin hankkeessa ratkaisua kokeilemalla nesteen poistamista 
biomassoista puristamalla. Erotuskokeissa testattiin paine- ja ruuvipu-
ristinta ja analysoitiin saatuja neste- ja kiintojakeita. Kaikki tulokset on 
julkaistu erillisessä raportissa ArvoBio-hankkeen nettisivuilla (ArvoBio, 
2019). 

Esimerkiksi tomaatin lehtien ja varkaiden ruuvipuristuksessa nestettä 
irtosi noin kolme neljäsosaa biomassan painosta, ja kuiva-ainepitoisuus 
nousi lähtömateriaalin 12 prosentista kiintojakeen 28 prosenttiin. Liukoi-
set ravinteet ja suolat (epäorgaaninen aines) konsentroituivat nestejakee-
seen. Kuviossa 3.4 on havainnollistettu tomaatin lehtien puristustulok-
sia, ja taulukoissa 3.2 ja 3.3. on esitetty keskeisimmät ravinnepitoisuudet 
ja -suhteet. 
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Kuvio 3.4. Ruuvipuristuksen tuloksia

A. Lehtivarkaista puristetut neste- ja kiintojakeet

B. Lehtien kokonaismassan jakautuminen 

C. Kuiva-ainepitoisuuden nousu 

D. Muutokset epäorgaanisen aineen osuudesta kuiva-aineessa

Puristimena käytettiin pneumaaattista tuorerehupuristinta (laborato-
riopilottikoko, Luke) ja vihannesten mehustamiseen käytettävää ruuvi-
puristinta (1- tai 2-ruuvinen keittiölaite, HAMK). Ruuvipuristimet eivät 
soveltuneet varsille. Oksasilppurin ja puristimen yhdistelmä voisi olla 
isommassa mittakaavassa toimiva vaihtoehto, kunhan silppurissa varsi 
leikkautuu hakemaiseksi, eikä kuitu pääse kiertymään ruuvin ympärille 
tai palat estä tasomaista puristamista.
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Taulukko 3.2. Tomaatinversojen eri osien ja niistä puristamalla saatujen jakeiden 
ravinnepitoisuudet kuiva-aineessa.

 

Tomaa�iviherbiomassan 
ravinnepitoisuudet / kg kuiva-aine Brix %

Kuiva-
aine N P K Mg Na S Ca Cu Fe Mn Zn

Ravinteet 
yhteensä

% g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % ka:ssa
Varsi 13 17 10 57 2,1 0,2 3,5 13 20 120 73 77 10
Varsi nestefraktio pneum. 5,3 4,9 33 29 143 4,5 0,4 10 12 49 140 120 110 23
Varsi  kiintofraktio pneum. 17 16 8,1 47 1,8 0,1 2,7 14 17 110 65 59 9
Lehtimassa 11 31 5,2 70 9,1 0,6 11 34 14 160 290 51 16
Lehtimassa nestefraktio pneum. 6,3 6,0 30 8,2 109 13 1,1 28 50 14 98 590 39 24
Lehtimassa kiintofraktio pneum. 15 30 4,7 59 5,6 0,5 5,8 21 6,5 170 280 33 13
Lehtimassa nestefraktio 2-ruuvi 6,4 7,8 48 8,9 113 13 0,8 15 37 12 190 300 52 24
Lehtimassa  kiintofraktio 2-ruuvi 28 19 2,5 29 3,8 0,2 3,4 17 4,0 88 150 21 8
Varkaat 9,1 36 7,9 63 4,5 0,5 6,6 14 18 140 170 55 13
Varkaat nestefraktio 1-ruuvi 4,4 5,4 44 12 108 6,6 1,0 11 13 30 160 210 78 20
Varkaat kiintofraktio 1-ruuvi 22 27 4,0 29 2,8 0,3 2,5 8,6 12 140 130 39 7
Varkaat nestefraktio 2-ruuvi 4,1 5,3 55 15 115 6,4 0,8 11 20 39 300 200 100 22
Varkaat kiintofraktio 2-ruuvi 18 28 4,8 36 3,0 0,3 2,9 9,1 13 120 120 46 8

Taulukko 3.3. Tomaatinversojen eri osien ja niistä puristamalla saatujen jakeiden 
ravinnesuhteet.

N P K
N+P+K 
% ka

N+P+K    
% tp

Muut kuin NPK 
summa % ka

Varsi 2 1 6 8 1,1 1,9
Varsi nestefraktio pneum. 1 1 5 21 1,0 2,7
Varsi  kiintofraktio pneum. 2 1 5 7 1,2 1,9
Lehtimassa 6 1 14 11 1,2 5,5
Lehtimassa nestefraktio pneum. 3 1 11 15 0,9 9,3
Lehtimassa kiintofraktio pneum. 6 1 12 9 1,4 3,4
Lehtimassa nestefraktio 2-ruuvi 5 1 11 17 1,3 6,6
Lehtimassa  kiintofraktio 2-ruuvi 10 1 15 5 1,4 2,4
Varkaat 4 1 6 11 1,0 2,6
Varkaat nestefraktio 1-ruuvi 4 1 11 16 0,9 3,2
Varkaat kiintofraktio 1-ruuvi 5 1 6 6 1,3 1,5
Varkaat nestefraktio 2-ruuvi 4 1 8 19 1,0 3,8
Varkaat kiintofraktio 2-ruuvi 6 1 7 7 1,2 1,6

Ravinnesuhde N:P:K

Tomaattiviherbiomassan jakeista ravinteiden lähteenä voi mainita, että 
tomaattien varsien typen, fosforin ja kaliumin suhde (N:P:K) oli luokkaa 
2-1-6 ja lehtien 6-1-14. Huomattavaa on kaliumin korkea määrä. Puristet-
taessa liukoiset yhdisteet luonnollisesti jakautuvat enemmän nesteeseen 
kuin kiintojakeeseen. Tämä näkyy selvästi taulukkojen 3.2 ja 3.3 tulok-
sissa: kaikki ravinnepitoisuudet (kuiva-aineessa) ovat nesteessä korkeam-
pia kuin kiintojakeessa. Tomaatinvarsista puristetussa nesteessä oli pää-
ravinteita (N, P, K) yhteensä n. 20 % kuiva-aineesta, kun ne lähtömateriaa-
lissa olivat n. 8 %. Vastaavasti lehdistä ja varkaista puristetuissa nesteissä 
pääravinteita on yhteensä n. 15–19 % ja näiden lähtömateriaaleissa n. 11 
%. Näiden pääravinteiden lisäksi etenkin nestejakeissa on merkittävästi 
muita tässä mitattuja hivenaineita, esim. lehdistä puristetussa nesteessä 
näitä oli yhteensä n. 9 % kuiva-aineessa. Määritykset on tehty yhtenä päi-
vänä kerätyistä satovaiheessa olevista kasveista, joten on huomattava, että 
pitoisuudet saattavat olla erilaiset kasvuston raivausvaiheessa.
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Useimmat kaupalliset nesteravinteet ovat fosforittomia. Kaikki yksittäi-
sistä kasvinosista (lehdet, varkaat, varsi) puristetut nestejakeet voisivat 
N:P:K -suhteen perusteella soveltua ravinnekäyttöön, koska fosforia on 
vähiten ja nestemäisen jakeen käsittely lannoitevalmisteeksi saattaisi olla 
teknisesti helpompaa kuin kuitumaisen kiintoaineksen. Lannoitevalmis-
teista annetun asetuksen (MMMa 24/11) mukaiset orgaanisille lannoite-
valmisteille asetetut typpeä, fosforia ja kaliumia koskevat pitoisuusvaati-
mukset täyttyvät, mikäli nestemäistä jaetta kuivataan. Sama pätee kiinto-
ainesjakeisiin. Mikäli nestejakeita ei kuivata, pitoisuusvaatimukset eivät 
täyty. Jatkossa ravinteiden hyödynnettävyys tulisi testata kasvatusko-
keessa tai vastaavassa laboratoriotestissä.

Viherbiomassasta erotetun nesteen käyttö ja mahdollinen jatkojalostus 
olisi hyvä toteuttaa paikallisesti, jottei suurta nestemäärää tarvitsisi kul-
jettaa. Kiintojakeen määrä väheni parhaimmillaan neljäsosaan alkupe-
räisestä viherbiomassamäärästä, mikä on merkittävä etu kuljetuskus-
tannuksissa. Biokaasuna hyödyntämistä ajatellen kiintojakeen biokaa-
sun tuotto (kuiva-ainetta kohti) pysyi samalla tasolla kuin alkuperäisellä 
massalla. Biokaasutuoton ohella testattiin HAMKin opiskelijaprojektissa 
myös bioetanolin tuottamista kiintojakeesta. Sokerien liukoistamiseksi 
käytettiin ammoniakkiesikäsittelyä ja entsymaattista hydrolyysiä. Alus-
tavissa kokeissa saatiin sokereita liukoistumaan arviolta n. 70 prosenttia 
lehtien ja n. 50 prosenttia varsien kokonaishiilihydraattimääristä. Näistä 
saatu bioetanolituotto energiasisältönä oli vain n. 20 prosenttia massan 
biokaasuenergiatuotosta. Bioetanolituottoa on mahdollista parantaa opti-
moimalla esikäsittelyä. 

Biohiili tulossa puutarhaviljelmille

Biohiili kiinnostaa yhtenä lupaavimmista tavoista hillitä ilmastonmuu-
tosta. Biohiilen avulla voidaan siirtää hiiltä pysyvästi maaperään, jolloin 
voidaan puhua hiilinegatiivisesta kierrosta. Biohiilen käyttö hiilinieluna 
onkin noussut keskusteluun mahdollisena hiilikompensaation välineenä. 
Tämä voi olla mielenkiintoinen mahdollisuus tulevaisuudessa myös puu-
tarhatiloille. ArvoBio-hankkeessa biohiiliasiaa tuotiin esiin asiantuntija-
esitysten ja muun viestinnän kautta. Biohiilen monet tuotanto- ja käyttö-
mahdollisuudet tarjoavat kestävän ratkaisun toteuttaa kiertotaloutta puu-
tarhatuotannossa. Seuraavaan on koottu pääkohtia hankkeen loppusemi-
naarissa pidetystä esityksestä ja hankkeessa julkaistusta artikkelista (Elo, 
2019; Elo & Kymäläinen, 2019). 

Biohiiltä tutkitaan tällä hetkellä monissa eri käyttötarkoituksissa. Puu-
tarhatuotannossa biohiiltä on tutkittu paljon kasvualustakäytössä tur-
peen ja kivivillan korvaajana, ja sitä käytetään jo osassa kaupallisia kas-
vualustatuotteita. Tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet osin ristiriitaisia, 
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sillä käytetty biohiili on voinut olla ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaista 
ja määrittelemätöntä. Biohiilen ominaisuudet vaihtelevat mm. käytetyn 
lähtömateriaalin ja valmistusolosuhteiden mukaan. Parhaiten biohii-
lituotantoon sopivat suhteellisen kuivat biomassat, mikä ei suosi kasvi-
huonebiomassojen käyttöä biohiilen valmistuksessa. Lisäksi kasvihuone-
vihreistä tuotettujen biohiilien korkea suolapitoisuus on todettu esteeksi 
kasvualustakäytölle (Blok ym., 2016). Toisaalta suolapitoisuuteen voi-
daan vaikuttaa esimerkiksi edellä kuvatulla nesteen mekaanisella erot-
tamisella, jolloin kiintojakeesta tuotettu biohiili voisi paremmin soveltua 
kasvualustakäyttöön. 

Sen sijaan että biohiiltä tuotettaisiin kasvihuonevihreistä, biohiiltä voisi 
käyttää osana näiden kompostointi- ja biokaasutuotantoprosesseja. Bio-
hiilen on todettu tehostavan kompostointiprosessia ja parantavan kom-
postituotteen laatua ja arvoa merkittävästi. Tutkimuksissa on todettu jopa 
360 prosentin kasvunlisäyksiä biohiilikompostilla verrattuna tavalliseen 
kompostiin (Kamman ym., 2015). Biokaasun tuotantoprosessista saa-
dut tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia, ja tarvitaan vielä lisänäyt-
töä vaikutuksista. Toisaalta biohiiltä voidaan lisätä mädätysjäännökseen 
parantamaan sen lannoitusvaikutuksia, mm. hidastamalla ravinteiden 
vapautumista. Biohiiltä voisi myös tuottaa biokaasureaktorin mädätys-
jäännöksestä, erityisesti sen fosforipitoisesta kiintojakeesta. 

Biohiilen integrointimahdollisuudet kasvihuonetuotantoon ovat muuta-
kin kuin em. materiaalikytkentöjä. Biohiilen tuotannossa syntyy ener-
gia-arvoisia sivutuotteita lämmön tuotantoon, hiilidioksidia kasveille ja 
tisleitä, joilla voi tulevaisuudessa olla arvoa mm. luonnonmukaisina tor-
junta-aineina. Biohiilituotanto voi näin integroitua luontevaksi osaksi kas-
vihuoneviljelyä monin eri tavoin (kuvio 3.5).

 Kuvio 3.5. Biohiilituotannon integroitumismahdollisuuksia puutarhatuotantoon.
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Kohti kestävää ja kannattavaa hyötykäyttöratkaisua

Sivuvirtojen hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutuksia arvioitiin 
elinkaariarvioinnin (Life cycle assessment, LCA) avulla. Mallinnuk-
sen pohjana käytettiin hankkeessa tehdyistä kokeista kerättyjä tietoja, 
joita täydennettiin kirjallisuustiedoilla. Kaikki hyödyntämisratkaisu-
tarkastelut on koottu ArvoBio-hankkeen nettisivuille (Joensuu, 2019). 
(https://bit.ly/2PGHo9f).

Kasvihuonetuotannon viherbiomassan ilmastovaikutustarkasteluun valit-
tiin viherbiomassan fraktiointi ja siitä saadun kiintojakeen biokaasutuo-
tanto (kuvio 3.6). 

Kuvio 3.6 LCA-tarkasteluun valittu prosessikokonaisuus.

https://bit.ly/2PGHo9f
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Hyödyntämisratkaisun ilmastovaikutusta verrattiin nykytilaan, jossa 
sivuvirtaa ei hyödynnetä ollenkaan tai hyödynnetään vähempiarvoisessa 
ratkaisussa (vrt. EU:n jätehierarkia, ks. kuvio 1.2). Nykytilassa viherbio-
massat kompostoidaan ja biokaasun asemasta käytetään vaihtoehtoista 
energianlähdettä. Tässä tarkastelussa oletuksena on hake. Prosessin 
ilmastovaikutus oli samaa suuruusluokkaa nykytilan kanssa. Tarkaste-
lussa käytetty viherbiomassamäärä on tässä otettu arvioiden yläpäästä, 
eli käytännössä arviot ovat vaihdelleet välillä 35–55 prosenttia satoon 
suhteutettuna. Toisaalta biomassan määrällä ei ole juurikaan vaikutusta 
tuotannon kasvihuonekaasupäästöihin, koska yli 99 prosenttia tuotannon 
kasvihuonekaasupäästöistä allokoituu kurkkusadolle.

Vaikka fraktiointi helpottaa kuljetuksia, biokaasun tuotanto ulkoistetussa 
laitoksessa on silti viljelijälle kalliimpaa kuin kompostointi, joka on lähes 
ilmainen tapa hyödyntää kurkun lehdet ja varret. Varsinkin suuret bio-
kaasulaitokset perivät porttimaksuja (mikäli ottavat muovijätettä sisäl-
tävän kurkkusivuvirran vastaan), ja lisäkustannuksia aiheuttavat kulje-
tukset sekä kuivajakeen fraktiointi. Mikäli porttimaksuista luovuttaisiin 
ja biokaasulaitos olisi kasvihuoneen vieressä, kustannuksissa ei välttä-
mättä olisi merkittäviä eroja. Toisaalta fraktioinnilla saavutetaan proses-
sointietua biokaasutuotannossa, kun biokaasulaitoksen kautta kierrätet-
tävä vesimäärä pienenee, ja kiintofraktio soveltuu hyvin myös kuivamä-
dätysprosessiin. Fraktioinnista voisi saada taloudellista hyötyä, mikäli 
nestejae voidaan tuotteistaa ja kiintofraktio hyödyntää biokaasutuotan-
toa arvokkaammassa käytössä. Näitä mahdollisuuksia ei tässä yhteydessä 
tarkasteltu. 
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4. Puutarhatuotannon sivuvirrat 
hyönteiskasvatuksessa

Tuija Pirttijärvi, Satu Kivimäki, Maritta Kymäläinen; HAMK 
Katri Joensuu, Eric Harrison; Luke

Puutarhat mukaan hyönteisbisnekseen

ArvoBio-hankkeessa selvitettiin puutarhoilta tulevien sivuvirtojen käyttö-
mahdollisuuksia ruokahyönteisten kasvatuksessa. Hankkeen toteutusai-
kana ruokahyönteisten tuotanto käynnistyi usealla tilalla hyvin pian sen 
jälkeen, kun Suomi muutti uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 tul-
kintaa lokakuussa 2017 siten, että hyönteisten kasvatus sallittiin rehukäy-
tön lisäksi myös ruokakäyttöön. Ruokahyönteiset tarvitsevat kasvaakseen 
proteiinipitoista rehua, mutta sitä voi täydentää tuorerehulla, jota voitai-
siin saada mm. kasvihuonetuotannosta ympärivuotisesti. Tuorerehusta 
hyönteiset saisivat myös tarvitsemansa veden. Tässä hankkeessa keski-
tyttiin kotisirkkoihin. 

Puutarhayrittäjät voivat toimia tuorerehun toimittajina lähiseudun kas-
vattamoihin tai laajentaa itse toimintaansa hyönteiskasvatusalalle, sillä 
esimerkiksi kasvihuonetuottajat hallitsevat hyvin ravinteiden ja olosuhtei-
den säätämisen. Mm. kotisirkat tarvitsevat lämpimät ja kosteat olosuhteet 
kasvaakseen. Ruokahyönteiset voivat olla merkittävä tekijä kiertotalouden 
toteuttamisessa. ArvoBio-hankkeessa tuotettiin Hyönteiset ja puutarha-
talouden sivuvirrat -video sekä suomen- että englanninkielisenä (https://
www.youtube.com/watch?v=PqcjllYaIkY, suomi, ja https://youtu.be/on17-
7uTUvw, englanti).

Kasvihuonevihreät toimivat hyvin tuorerehuna

Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan laboratori-
ossa tehtyjen ensimmäisten ruokahyönteisten kasvatuskokeiden tavoit-
teena oli testata erilaisten puutarhasivuvirtojen sopivuutta kotisirkoille: 
mikä maistuu ja antaa hyviä tuotantotuloksia. Kokeet tehtiin säädellyissä 
olosuhteissa kasvatuslaatikoissa, joissa oli tarjolla tuorerehun lisäksi aina 
myös proteiinipitoinen rehu. Kaikki sirkoille annetut proteiini- ja tuore-
rehumäärät punnittiin, ja kokeissa seurattiin rehunkulutusta, sirkkojen 
kasvua, sukukypsyyden saavuttamista ja proteiinipitoisuutta. Aluksi tes-
tattiin kurkun ja tomaatin viljelyssä kasvatuksen aikana poistettavia leh-
tiä, vertailutuotteena kurkku, jota on yleisesti käytetty sirkoilla veden ja 
ravinteiden lähteenä. (Järveläinen, 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=PqcjllYaIkY
https://www.youtube.com/watch?v=PqcjllYaIkY
https://youtu.be/on17-7uTUvw
https://youtu.be/on17-7uTUvw
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Kasvihuonevihreät toimivat hyvin tuorerehuna. Rehunkulutuksessa ei 
ollut eroja, olipa tuorerehuna sitten kurkun lehti, tomaatin lehti tai verran-
teena käytetty kurkku. Myös tuotantotulokset olivat hyvin vastaavia eri 
kasvatuslaatikoissa: sirkat tulivat sukukypsiksi likimain saman ikäisinä, 
aikuiset sirkat olivat likimain samankokoisia (keskipaino. 230 mg) ja nii-
den proteiinipitoisuus oli likimain sama, n. 80 prosenttia kuiva-aineesta. 
Kilo sirkkoja tuotettiin 3,1–3,5 kilolla rehua, josta tuorerehun osuus oli 
1,6–2,0 kg. Näiden ensimmäisten kokeiden saanto oli vielä varsin vaati-
maton, mutta proteiinirehun annostelua optimoimalla sitä on mahdolli-
suus parantaa. 

Sivuvirtabuffet maistui kotisirkoille

Ruokintakokeissa sirkoille tarjottiin tuoreruokana erilaisia sivuvirtoja, 
kurkun ja tomaatin lehtien lisäksi kukkakaalin lehtiä, kirsikkatomaatin 
varkaita, porkkanaa, parsakaalia, lehtikaalia, sipulia, porkkanaa sekäa 
vihreää ja punaista omenaa. Sirkoille oli tarjolla kolme erilaista tuore-
ruoka-buffettia, joista ne valitsivat mieleisensä ravinnon. Kutakin ”katta-
usta” oli kahdessa rinnakkaisessa kasvatuslaatikossa.

Kotisirkat tutkivat kiinnostuneina ja söivät kaikkea tarjolla olevaa, mutta 
tarjolla olleista valikoimista löytyi myös suosikit: salaatti, kurkunlehti 
ja parsakaali maistuivat parhaiten. Omenat miellyttivät sirkkoja vähi-
ten, kenties happamuutensa vuoksi (Nokkonen, Pirttijärvi, Järveläinen & 
Kymäläinen, 2018). 

Puutarhasivuvirroilla on luonnollisesti monia eroja keskenään. Kunkin 
hyönteislajin ja kasvatuslaitoksen tarpeisiin soveltuvat tuorerehut kannat-
taa valita paitsi maittavuuden, myös laadun ja saatavuuden perusteella. 
On myös varmistuttava, että sivuvirran mahdollisesti sisältämät haitta-
aineiden jäämät ja kasveissa luonnostaan esiintyvät ihmiselle myrkylliset 
aineet, kuten tomaatin lehden alkaloidiyhdiste tomatiini, eivät keräänny 
ruokahyönteisiin. 

Kotisirkkojen kasvatuksessa käytettävän proteiinirehun todettiin vaikut-
tavan tuorerehun kulutukseen. Testattaessa eri proteiinilähteitä kotisirk-
kojen rehuna havaittiin, että proteiinirehujen kulutus pysyi melko vakaana 
proteiinirehusta riippumatta, mutta tuorerehun kulutus kasvoi huomat-
tavasti käytettäessä proteiinirehuna rypsipuristetta, mäskiä tai härkäpa-
pua verrattuna ns. perinteiseen, vuonna 2017 yleisesti käytössä olleeseen, 
kananrehun kaltaiseen proteiinirehuun. Proteiinilähde vaikutti sirkkojen 
kasvuun huomattavasti: sirkkojen koko oli noin puolet pienempi käytet-
täessä proteiinirehuna rypsipuristetta, mäskiä tai härkäpapua verrattuna 
perinteiseen proteiinirehuun. 
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Kasvatuksessa syntyneellä jäännöksellä (sirkan uloste) todettiin olevan 
likimain samansuuruinen biokaasun tuottopotentiaali kuin lehmänlan-
nalla. Tutkimuksessa verrattiin HAMKissa tehtyjen koekasvatusten ja 
Siikosen Sirkat -sirkkafarmin kasvatusjäännöksiä (Nokkonen, Kymä-
läinen, Kannisto & Pirttijärvi, 2018). Biokaasutus olisi hyvä vaihtoehto 
sirkkakasvatusjäännöksen hyötykäyttöön. Hygienisointi tapahtuisi bio-
kaasuprosessissa samalla, ja mädätysjäännös olisi tuotteistettavissa 
lannoitevalmisteeksi. 

Koekasvatuksista ja sirkkafarmilta saatiin tuotantotietoja, joiden pohjalta 
määritettiin materiaali- ja energiavirrat lähtötiedoiksi LCA- ja taloustar-
kasteluihin (kuvio 4.1). 

Kotisirkat 
elintarvikkeeksi 

1 kg 
Hyönteistuotanto

Ylijäämärehu + 
hyönteisten jätökset 

1,3 kg 

Puutarhasivuvirta 
(salaatti) 
1,8 kg 

Proteiinirehu  
(kananrehu) 

1,4 kg 

Biokaasun tuotanto 
3,5 kWh(th) 

Käyttö omassa 
prosessissa 0,9 kWh(th)  

Munakennot 
0,57 kg 

Energian käyttö 
Sähkö 6,67 kWh (tila 1) 
Lämpö 63 kWh (tila 2) 

Energian käyttö  
Sähkö 0,47 kWh 

Mädätysjäännös  
0,51 kg 

Ravinteet  
N 0,045 kg 

Biokaasu 
2,6 kWh(th) 

Salaatinviljely 
(kasvihuone)  

7,5 kg 

Salaatti 
elintarvikkeeksi  

  

Kuvio 4.1. Sirkankasvatuksen prosessikaavio. Biokaasun energiatuotanto ilmoitettu 
lämpöenergiana (thermal, th).
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Erikoistuotteena yrttisirkkoja

Vaikka sirkat ovat melko kaikkiruokaisia, on niiden syömällä rehulla suuri 
merkitys sirkkojen koostumukseen, ravitsemukselliseen laatuun ja myös 
makuun. Yrttiviljelyssä jäävien sivuvirtojen määrä ei ole suuri, mutta aro-
mikkaina raaka-aineina ne ovat kuitenkin kiinnostavia. 

Kotisirkoille tarjoiltiin erilaisia yrttejä samanlaisella buffet-koejärjeste-
lyllä kuin edellä on kuvattu. Yrttibuffetkoe osoitti, että sirkat söivät hyvin 
lähes kaikkia tarjottuja yrttejä: ruohosipulia, basilikaa, persiljaa, lehtiper-
siljaa, sitruunamelissaa, minttua ja tilliä. Vain nahkealehtisen varpukas-
vin, rosmariinin, sirkat jättivät syömättä. 

Yrttien maku siirtyi sirkkaan nopeasti. Aihetta selvitettiin kokeessa, jossa 
kotisirkat kasvatettiin tavanomaiseen tapaan täysikokoiseksi asti. Vasta 
juuri ennen kokeen lopetusta viimeisen vuorokauden ajan tarjolla oli yhtä 
yrttiä tuorerehuna: yhdessä laatikossa basilikaa, toisessa tilliä ja kolman-
nessa minttua. Näin kasvatettuja sirkkoja tarjoiltiin höyrykeittimellä kyp-
sennettyinä aistinvaraiseen tutkimukseen osallistuneille maistajille. Kol-
mitestin tulos oli, että maistajat havaitsivat eron basilikalla, tillillä tai 
mintulla ruokittujen yrttisirkkojen ja kontrollisirkkojen välillä. Erikois-
tuote saatiin siis aikaiseksi varsin lyhytaikaisella ruokinnalla. Puutarhan 
sivuvirtoja voidaan käyttää sekä hyönteistuotannon että puutarhan omien 
tuotteiden brändäämiseen.(Nokkonen, Pirttijärvi, Kymäläinen & Järven-
pää, 2018c)

Ilmastovaikutus

Sivuvirtojen hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutus arvioitiin elinkaa-
riarvioinnin (LCA) avulla. Mallinnuksen pohjana käytettiin hankkeessa 
tehdyistä kokeista kerättyjä tietoja sirkan rehunkulutuksesta ja biokaasun 
tuotannosta. Lisäksi kerättiin tietoja kasvatuksen suorasta energiankulu-
tuksesta kahdelta kaupalliselta sirkankasvattajalta. 

Hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutusta verrattiin nykytilaan, jossa 
sivuvirtaa ei hyödynnetä ollenkaan tai hyödynnetään vähempiarvoisessa 
ratkaisussa (vrt. EU:n jätehierarkia). Sirkankasvatuksen osalta nykyti-
lassa salaattisivuvirta kompostoidaan ja elintarvikkeena käytetään sirk-
kojen asemasta jotakin vaihtoehtoista proteiininlähdettä. Tässä tarkaste-
lussa vertailutuotteina olivat tofu, kananmuna tai broilerin liha. 

Sirkankasvatuksen ilmastovaikutus oli hankkeessa käytettyjen oletus-
ten perusteella samaa suuruusluokkaa kananmunan ja broilerin tuotan-
non ilmastovaikutuksen kanssa, kun vertailu tehtiin suhteessa tuottei-
den proteiinisisältöön. Kuitenkin on huomioitava, että tiedot on kerätty 



37

4. Puutarhatuotannon sivuvirrat hyönteiskasvatuksessa

tilanteessa, jossa tuotantomenetelmät ovat vielä kehityksen alkuvaiheessa. 
Rehun- ja energiankäyttöä pystytään todennäköisesti vielä merkittävästi 
tehostamaan. Ilmastovaikutusta voidaan pienentää myös siirtymällä sivu-
virtapohjaisemman proteiinirehun käyttöön.

Taloudellinen kannattavuus

Sirkkojen maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan nousevan 710 mil-
joonaan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2024 mennessä (Global Market 
Insight Inc., 2018). Sirkkojen tuotanto on tällä hetkellä kuitenkin pieni-
muotoisessa suvannossa, sillä se on osoittautunut nykymuotoisena käsi-
työnä kannattavuudeltaan rajalliseksi. Kysyntäkään ei ole vielä noussut 
toivotulla tavalla esimerkiksi Suomessa. Vielä tuntuu olevan myös epä-
varmaa, miten sirkat kannattaa tuotteistaa ja myydä: esimerkiksi Faze-
rin sirkkaleipä meni aluksi erinomaisesti kaupaksi, mutta mielenkiinto 
ei ole yltänyt sirkkagranolaan ja -pastaan (Maaseudun tulevaisuus, 2018). 
Sirkkayrittämisen pioneerit, Suomessa tunnetuimpana ehkä Entocube, 
ovat alkaneet keskittyä automatiikan kehittämiseen. Kilpailu parhaista 
automaatiojärjestelmistä on kansainvälistä: tuotantokustannukset saa-
daan luultavasti lähivuosina toimivan automatiikan myötä huomattavasti 
alhaisemmaksi, jolloin kilohinta laskee ja kysynnän odotetaan nousevan. 

Suurin sivuvirran hyödyntämispotentiaali lienee yrteissä, joilla voidaan 
vaikuttaa sirkkojen makuun, sillä sirkat eivät elääkseen välttämättä tar-
vitse tuorerehua, jos vettä ja tarpeeksi ravitsevaa kuivarehua on saatavissa 
muista lähteistä. Yrteillä voisi koittaa tehdä sirkoista houkuttelevampia 
suurelle yleisölle, sillä suuri osa kuluttajista suhtautuu sirkkoihin vielä 
epäluuloisesti. Vuonna 2015 länsimaissa avoimimpia sirkan syöntiä koh-
taan olivat nuoret miehet, jotka eivät voimakkaasti vastusta lihansyöntiä 
mutta ovat kiinnostuneita ruokavalionsa ilmastovaikutuksista (Verbeke, 
2015). Kilpailevia proteiininlähteitä ovat muun muassa herneproteiini, soi-
japroteiini ja heraproteiini: näistä sirkat voisivat erottautua positiivisesti 
terveysvaikutuksillaan, mikäli alustavat tutkimukset (ks. Stull ym., 2018) 
niiden suotuisasta vaikutuksesta suoliston toimintaan ja kehon tulehtu-
neisuuteen saavat lisää tukea.
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5. Sivuvirtojen kuivaus ja 
arvojakeiden erotus

Sirkka Jaakkola, Tuija Pirttijärvi, Maritta Kymäläinen; HAMK 
Eila Järvenpää, Rina Bragge, Katri Joensuu, Eric Harrison; Luke

Johdanto

Arvojakeilla tarkoitetaan raaka-aineiden tai sivutuotteiden sisältämiä 
yhdisteitä tai yhdisteryhmiä, joilla katsotaan olevan jokin hyödyllinen 
ominaisuus ja siten käyttökohde esimerkiksi lisättynä johonkin lisäar-
votuotteeseen, kuten elintarvikkeisiin, rehuihin, kosmetiikkaan tai muu-
hun teknokemian tuotteeseen. ArvoBio-hankkeessa nämä kaikki käyttö-
kohteet on otettu huomioon. Raaka-aineen ja siitä erotettavien jakeiden 
ominaisuudet, mutta myös lainsäädäntö määrittelevät, mihin tuotteeseen 
arvojaetta voitaisiin käyttää.

Puutarhatuotannon sivutuotteet ovat vesipitoisia, biohajoavia materiaa-
leja. Niiden säilyvyys on aika lyhyt, jollei materiaalia säilötä. Pakastami-
nen, mikro-organismien käyttö (fermentaatiot), kemiallinen säilöntä ja 
kuivaus- ja kuumennusprosessit ovat vaihtoehtoisia menetelmiä hidastaa 
entsymaattista, kemiallista ja mikrobiologista pilaantumista. Näistä Arvo-
Bio-hankkeessa päädyttiin tarkastelemaan kuivaamista, koska se mahdol-
listaa sivutuotteen käytön sellaisenaan tai fraktioinnin tai muun tarvitta-
van prosessoinnin jälkeen näissä kaikissa lisäarvotuoteryhmissä.

Kuivausprosessit

Kasvimateriaaleille soveltuvia kuivausprosesseja ja -laitteita on esitelty 
hankkeen aikana valmistuneessa Kristiina Männistön YAMK-opinnäyte-
työssä (Männistö, 2018). Männistön työssä on esitetty myös laitteistojen 
etuja ja rajoituksia. 

ArvoBio-hankkeen demonstraatiossa käytettiin kahta Lukella käytössä 
olevaa pientuotantoon sopivaa laitetta: kondensoivaa lämminilmakui-
vainta (Vege dryer 100) ja alipainekylmäkuivainta (Edwards Freeze Dryer). 
Kasvissivutuotteiden esimerkkeinä olivat porkkanasivutuote ja marjan-
tuotannon vihreät sivujakeet, jotka on valokuvattu kuivaamisen jälkeen 
(kuva 5.1). Tuotteita kuivattiin, kunnes ne olivat riittävän kuivia säily-
tystä varten, esimerkiksi pakattavaksi pusseihin tai purkkeihin. Tauluk-
koon 5.1. on koottu kuivausajat ja kuivauksen energiankulutukseen perus-
tuva kustannusarvio. Sähkön hintana laskelmassa on käytetty arvoa 
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12,3 senttiä/kWh. Kummassakin tapauksessa energianlähteenä oli suora 
sähkö. Esimerkiksi lämpöpumppujen avulla saadaan energiatehokkuutta 
parannettua. 

Kuva 5.1. Kuivattuja mansikanlehtiä ja porkkanasivujaetta.

Taulukko 5.1. Kahden sivuvirtajakeen kuivaus kahdella eri tekniikalla ja 
laskennallinen kustannusarvio raaka-ainekiloa (märkäpaino) tai lopputuotetta 
(kuivapaino) kohti.
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Demonstraation tuloksia ja kuivauksen ja arvojakeiden erotuksen sisältä-
vät prosessikaaviot porkkanasivujakeelle ja erilaisille marjantuotannon 
sivujakeille on esitetty kuvioissa 5.1.–5.4. Prosessikaavioiden ja kuivaus-
demonstraation energiankulutuksen perusteella laskettiin arvio ympäris-
tövaikutuksista (LCA) sekä arvio kustannustehokkuudesta.

Riippuen sivutuotteen ominaisuuksista ja käyttökohteesta muutkin melko 
matalassa lämpötilassa toimivat kuivaustavat voivat tulla kyseeseen. Esi-
merkiksi jos sivujakeesta erotetaan jokin vesiliukoinen osa, vesiliuoksen 
voi kuivata sumutuskuivaimella. Marjan- tai hedelmänpuristuksessa täl-
lainen keino voisi olla sopiva väri-, maku- ja muiden pienimolekyylisten 
yhdisteiden erottamiseen.

Arvojakeiden erotus

Mitä yksinkertaisempi erotusmenetelmä saa aikaan riittävän laadukkaan 
ja käyttökelpoisen jakeen, sitä parempi sen kustannus- ja ympäristötehok-
kuus on. Monimutkaiset ja laiteinvestointeja vaativat erotusmenetelmät 
toki ovat paikallaan, kun arvojakeelta vaaditaan korkeaa puhtautta, eli 
jakeessa on halutun yhdisteryhmän lisäksi mahdollisimman vähän muita 
yhdisteitä ja sillä on korkeampi arvo. Vaatimus tulee loppukäyttökohteelta 
ja -käyttäjältä.

Kasvimateriaalien yhdisteryhmiä voidaan jakaa mm. vesi-, etanoli- ja öljy-
liukoisiin jakeisiin. Esimerkiksi kasvivärit jakaantuvat näihin jakeisiin eri 
tavoin. Luonnonvärejä ja ns. värjääviä elintarvikkeita käytetään nykyi-
sin jonkin verran erilaisten elintarvikkeiden valmistuksessa. Värjäävillä 
elintarvikkeilla tarkoitetaan esimerkiksi mehuja tai ruokakasveista puris-
tettuja nesteitä tai kuivattuja kasvinosia (nokkonen, punajuuri, porkkana, 
marjat).

Etanoliliukoisia ovat monet antioksidatiiviset ja hapettumisen estävät 
ja muutenkin säilyvyyteen vaikuttavat luonnonaineet, kuten polyfenoli-
set yhdisteet. Mm. punaisia ja sinertäviä värejä tuottavat antosyaanivä-
riaineet ovat esimerkki tällaisesta ryhmästä. Öljyuutossa lisättyyn öljyyn 
siirtyy yleensä rasvaliukoisia väri- ja aromiaineita – esimerkkinä kaupal-
liset yrttiöljyt joko ruokakäyttöön tai hajusteiksi.

Tislausmenetelmillä saadaan aromimaiset, haihtuvat jakeet talteen. Arvo-
Bio-hankkeen alustavissa testeissä pyrittiin keräämään vesihöyrytislauk-
sella mansikan ja vadelman aromeja vihreistä sivutuotteista. Keruussa oli 
teknisiä ongelmia, eikä tulosta tai kestävyysarviota voida esittää tässä 
raportissa, mutta menetelmä näyttäisi periaatteellisella tasolla toimivan. 

Ylikriittinen hiilidioksidiuutto on aromien tai öljyjen eristysmene-
telmä, joka tuottaa erikoistuneita jakeita. Menetelmä vaatii merkittäviä 
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laiteinvestointeja, mutta hankkeen loppuvaiheessa marjantuottajilla 
osoittautui olevan kiinnostusta tämänkin menetelmän soveltamiseen 
uusien tuotteiden kehittämiseksi.

Kuivaus- ja erotusprosessien mallikaaviot ja 
ympäristövaikutusten arviointi

 
 
 

 

2-luokan porkkana 
1 kg 

Raastaminenv 

Kuivaus 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 4,54 kWh  
-pakkaskuivuri 28,07 kWh  

Teollinen kuivaus 1,00 kWh 

Kuivattu raaste 
0,098 kg 

Sähkönkulutus 0,001 kWh  

Porkkanan viljely 8,1 
kg 

1-luokan porkkana 
elintarvikkeeksi  

 7,1 kg 

Mansikan rönsyt 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut rönsyt 
0,364 kg 

Mansikan viljely 
Mansikkasato  

10 kg 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 0,70 kWh 

 
 

 

 

 

Vadelman versot 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut lehdet 
0,364 kg 

Vadelman viljely 
Vadelman 
marjasato  
1,72 kg 

Fermentointi 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 1,46 kWh 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava 3,38 kWh  

Teollinen mittakaava 0,42 kWh 

Mansikka-puristekakku  
1 kg 

Kuivaus 
(pakkaskuivuri) 

Kuivattu 
mansikkapuriste  

0,147 kg 

Mansikan viljely  
3,64 kg 

Mehunpuristus Mansikkamehu 
2,64 kg  

Sähkönkulutus 
Koemittakaava  

57 kWh  
Teollinen mittakaava  

2,6 kWh 

Kuvio 5.1. Porkkanan kuivauksen prosessikaavio.
 

 
 

 

2-luokan porkkana 
1 kg 

Raastaminenv 

Kuivaus 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 4,54 kWh  
-pakkaskuivuri 28,07 kWh  

Teollinen kuivaus 1,00 kWh 

Kuivattu raaste 
0,098 kg 

Sähkönkulutus 0,001 kWh  

Porkkanan viljely 8,1 
kg 

1-luokan porkkana 
elintarvikkeeksi  

 7,1 kg 

Mansikan rönsyt 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut rönsyt 
0,364 kg 

Mansikan viljely 
Mansikkasato  

10 kg 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 0,70 kWh 

 
 

 

 

 

Vadelman versot 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut lehdet 
0,364 kg 

Vadelman viljely 
Vadelman 
marjasato  
1,72 kg 

Fermentointi 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 1,46 kWh 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava 3,38 kWh  

Teollinen mittakaava 0,42 kWh 

Mansikka-puristekakku  
1 kg 

Kuivaus 
(pakkaskuivuri) 

Kuivattu 
mansikkapuriste  

0,147 kg 

Mansikan viljely  
3,64 kg 

Mehunpuristus Mansikkamehu 
2,64 kg  

Sähkönkulutus 
Koemittakaava  

57 kWh  
Teollinen mittakaava  

2,6 kWh 

Kuvio 5.2. Mansikan rönsyjen kuivauksen prosessikaavio.
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2-luokan porkkana 
1 kg 

Raastaminenv 

Kuivaus 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 4,54 kWh  
-pakkaskuivuri 28,07 kWh  

Teollinen kuivaus 1,00 kWh 

Kuivattu raaste 
0,098 kg 

Sähkönkulutus 0,001 kWh  

Porkkanan viljely 8,1 
kg 

1-luokan porkkana 
elintarvikkeeksi  

 7,1 kg 

Mansikan rönsyt 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut rönsyt 
0,364 kg 

Mansikan viljely 
Mansikkasato  

10 kg 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 0,70 kWh 

 
 

 

 

 

Vadelman versot 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut lehdet 
0,364 kg 

Vadelman viljely 
Vadelman 
marjasato  
1,72 kg 

Fermentointi 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 1,46 kWh 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava 3,38 kWh  

Teollinen mittakaava 0,42 kWh 

Mansikka-puristekakku  
1 kg 

Kuivaus 
(pakkaskuivuri) 

Kuivattu 
mansikkapuriste  

0,147 kg 

Mansikan viljely  
3,64 kg 

Mehunpuristus Mansikkamehu 
2,64 kg  

Sähkönkulutus 
Koemittakaava  

57 kWh  
Teollinen mittakaava  

2,6 kWh 

Kuvio 5.3. Marjakasvien lehtien kuivauksen prosessikaavio.

 
 
 

 

2-luokan porkkana 
1 kg 

Raastaminenv 

Kuivaus 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 4,54 kWh  
-pakkaskuivuri 28,07 kWh  

Teollinen kuivaus 1,00 kWh 

Kuivattu raaste 
0,098 kg 

Sähkönkulutus 0,001 kWh  

Porkkanan viljely 8,1 
kg 

1-luokan porkkana 
elintarvikkeeksi  

 7,1 kg 

Mansikan rönsyt 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut rönsyt 
0,364 kg 

Mansikan viljely 
Mansikkasato  

10 kg 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 0,70 kWh 

 
 

 

 

 

Vadelman versot 
1 kg 

Kuivaus 

Kuivatut lehdet 
0,364 kg 

Vadelman viljely 
Vadelman 
marjasato  
1,72 kg 

Fermentointi 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava:  

-kaappikuivuri 40,82 kWh  
-pakkaskuivuri 146,25 kWh  

Teollinen kuivaus 1,46 kWh 

Sähkönkulutus 
Koemittakaava 3,38 kWh  

Teollinen mittakaava 0,42 kWh 

Mansikka-puristekakku  
1 kg 

Kuivaus 
(pakkaskuivuri) 

Kuivattu 
mansikkapuriste  

0,147 kg 

Mansikan viljely  
3,64 kg 

Mehunpuristus Mansikkamehu 
2,64 kg  

Sähkönkulutus 
Koemittakaava  

57 kWh  
Teollinen mittakaava  

2,6 kWh 

Kuvio 5.4. Mansikkapuristekakun kuivauksen prosessikaavio.
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Ilmastovaikutus

Sivuvirtojen hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutus arvioitiin elinkaa-
riarvioinnin (LCA) avulla. Ilmastovaikutusarviointi tehtiin neljän raaka-
aineen kuivausprosessille: 2. luokan porkkana, mansikan rönsyt, vadel-
man lehdet ja mansikkapuristekakku. Kuivausprosessin energiankulutuk-
selle käytettiin kolmea eri arviota. Hankkeessa tehdyistä kuivauskokeista 
saatiin tiedot kokeellisen mittakaavan kuivaukselle kaappikuivurilla ja 
pakkaskuivurilla. Lisäksi arvioitiin teollisen mittakaavan kuivauksen 
energiankulutus kirjallisuustietojen avulla.

Hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutusta verrattiin nykytilaan, jossa 
sivuvirtaa ei hyödynnetä ollenkaan tai hyödynnetään vähempiarvoisessa 
ratkaisussa (vrt. EU:n jätehierarkia). Nykytilassa 2. luokan porkkana käy-
tetään sellaisenaan rehuna ja kuivatun porkkanan asemasta käytetään 
vaihtoehtoista kasviperäistä tuotetta, tässä tarkastelussa oletuksena soke-
rijuurikas- ja perunakuitu. Mansikan rönsyt ja vadelman lehdet kompos-
toidaan nykytilassa, ja niiden sijasta käytetään vaihtoehtoista teeraaka-
ainetta, teenlehtiä. Myös mansikkapuristekakku kompostoidaan nykyti-
lassa, ja sen sijasta käytetään samantyyppistä raaka-ainetta, kuivattuja 
hedelmiä tai mausteita. 

Pakkaskuivaus kulutti huomattavasti enemmän energiaa kuin muut kui-
vausvaihtoehdot, ja sen ilmastovaikutus oli yli kymmenkertainen verrat-
tuna raaka-aineiden käytön nykytilaan. Myös kokeellisen mittakaavan 
kuivaus kaappikuivurilla aiheutti selvästi nykytilaa suuremman ilmasto-
vaikutuksen. Teollisen mittakaavan kuivauksen ilmastovaikutus oli tätä 
pienempi, mutta tarkka vertailu ei ole mahdollista kirjallisuustiedon käyt-
töön liittyvien epävarmuuksien takia. On kuitenkin mahdollista, että teol-
lisen mittakaavan kuivauksessa päästäisiin samansuuruiseen ilmastovai-
kutukseen raaka-aineiden käytön nykytilan kanssa.

Taloudellinen kannattavuus

Mansikan marjapuristeen käytön etuna verrattuna esimerkiksi mansi-
kan, vadelman tai mustaherukan lehtien käyttöön on tarvittavan käsit-
telyn suhteellinen vähäisyys, sillä puriste on mehun valmistuttua val-
miiksi puhdasta ja eriteltynä säiliöön, josta se on helppo viedä kuivatta-
vaksi. Mansikkapuristekakusta kuivattua rouhetta voisi käyttää esimer-
kiksi mausteena tai erikoisuutena jälkiruokien päällä. Kiinnostava vaih-
toehto olisi rouhia pakastekuivattua mansikkapuristetta suoraan jäätelön 
tai muiden jälkiruokien päälle pienestä myllystä. Tuotesuunnittelua tarvi-
taan vielä, jotta puriste osataan tuotteistaa parhaalla tavalla.

Pakastekuivauksella säilötään erityisen hyvin tuotteen vitamiinit, hiven-
aineet ja maku, mikä voi tuoda kilpailuetua muihin kuivausmenetelmiin. 
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5. Sivuvirtojen kuivaus ja arvojakeiden erotus

Kuivausprosessit yksityiskohtineen voivat olla yritysten itse kehittämiä 
ja siten vain kyseisen yrityksen halussa. Eri kuivausmenetelmien vaiku-
tusta mansikkapuristeen ja muiden tuotteiden makuun, ravintoaineisiin ja 
visuaaliseen houkuttelevuuteen onkin syytä tarkastella lisää, sillä pakas-
tekuivauksen alkuinvestointi on erittäin suuri: erään arvion mukaan pieni 
pakastekuivuri voi maksaa noin 40 000–50 000 euroa ja teollisen mitta-
kaavan laitos satoja tuhansia euroja (McCarthy, 2017). Pienimpien pakas-
tekuivurien sähkönkulutuksen hinta kuivakiloa kohden voi olla kymme-
niä euroja, kuten ArvoBio-hankkeen omista kokeista havaittiin. Teollisen 
pakastekuivurin käyttö on huomattavasti edullisempaa, ja kilon marja-
ainesta voi saada kuivattua noin 2–3 euron sähkökustannuksilla (Kešelj, 
Pavkov, Radojčin & Stamenković, 2017).

Lämpöpumppukuivauksella sähkö voi maksaa hieman yli euron kui-
vakiloa kohden (Fatouh, Metwally, Helali & Shedid, 2006). Tavanomai-
silla kuivausmenetelmillä kuivatun mansikan kilohinta on usein lähes 80 
euroa (tai noin 8 € tuoreelle mansikalle) ja pakastekuivattuna jopa 100–
180 euroa, joten pakastekuivauksella voinee tuoda merkittävästi lisäar-
voa mansikalle. Mikäli päädytään pakastekuivaukseen, teollisen kokoluo-
kan pakastekuivurin kohtuuhintainen vuokraaminen, mikäli mahdollista, 
olisi ehto kannattavuudelle ainakin pienellä tuotannolla ja kysynnällä.

Kuivattua porkkanaa käytetään muun muassa rehuna, ja vuonna 2019 sitä 
myytiin 10–55 euron kilohinnalla. Korkeimmalla havaitulla 55 euron kilo-
hinnalla kuivattua porkkanaa myytiin jyrsijöille ravinteeksi 100 gramman 
rasioissa: erikoistapauksissa siitä saa siis korkean lisäarvon tuotteen. Suu-
reläinten rehuna kuivaaminen voi lisäksi helpottaa kuljetusta, ja se paran-
taa rouhitun tai viipaloidun 2. luokan porkkanan säilyvyyttä. Rehukäy-
tössä epämuodostunutta porkkanaa ei myöskään tarvitse käsitellä aina-
kaan ulkonäkösyistä.

Suomalainen avomaan yrttiviljely tarkoittaa Suomessa pääasiassa kumi-
nan kasvatusta (98 % kokonaispinta-alasta), ja muiden yrttien markkina-
potentiaalia pidetään pienenä. Suomessa on kuitenkin useita pienyrityksiä, 
jotka myyvät myös marjapensaiden lehtiä ja muita yrttejä esimerkiksi tee-
muodossa. Yrttien, villiyrttien, teen, yrttiteen ja niin kutsuttujen super-
foodien kysynnät ovat olleet viime vuosina kasvussa (Kangasniemi, 2017; 
Lamminen, 2018; Laakso, 2016).

Edellä esitetyn perusteella markkinaolosuhteet vadelman, mansikan ja 
mustaherukan lehtien myynnille esimerkiksi yrtti- tai teesekoituksissa 
vaikuttavat parantuneen. Marjojen lehtiin on liitetty tutkimuksissa posi-
tiivisia terveysvaikutuksia, mutta tutkimuksia on rajatusti ja terveysväit-
teiden liittämisessä markkinointiin tulee huomioida asiaankuuluvat sää-
dökset ja rajoitukset. (Burton-Freeman, Sandhu, & Edirisinghe, 2016; Fer-
lemi & Lamari, 2016).
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6. Case: ’Koko Sato’ – 2. luokan kasvisten brändäys ja markkinointi 

6. Case: ’Koko Sato’ – 2. luokan 
kasvisten brändäys ja markkinointi 

Hanna Hartikainen, Katri Joensuu, Eric Harrison, Terhi Latvala; Luke

Kuvaus

Tässä case-tutkimuksessa tarkasteltiin kuluttajien kiinnostusta ja valmi-
utta ostaa 2. luokan kasviksia. Tutkimukset osoittavat, että iso osa sadosta 
ei päädy myyntiin ihmisravintona, koska tuote ei täytä 1. luokan laatuvaa-
timuksia (Hartikainen, Kuisma, Pinolehto, Räikkönen & Kahiluoto, 2014; 
Hartikainen, Mogensen, Svanes & Franke, 2018). Esimerkiksi porkkana-
sadosta peräti 13 prosenttia ei päädy ihmisravinnoksi muotovikojen tai 
muiden kosmeettisten virheiden takia (Hartikainen ym., 2018). Aikaisem-
mat tutkimukset osoittavat, että kuluttajat ovat valmiita ostamaan 2. luo-
kan kasviksia, mutta alennettuun hintaan, mikä ei luo kannustimia vilje-
lijöille myydä tuotteitaan elintarvikkeina (Joensuu, 2018).

Tutkimuksen tarkoituksena oli ennen kaikkea selvittää, ovatko kulutta-
jat valmiita maksamaan 2. luokan kasviksista riittävästi, jotta myös tuot-
tajilla on kannustimia myydä kasvikset elintarvikkeina. Kuluttajien val-
miutta maksaa enemmän 2. luokan kasviksista tarkasteltiin vertaamalla 
kuluttajien kiinnostusta 2. luokan tuotteisiin ennen tuotteiden brändäystä 
ja brändäyksen aikana (kuva 6.1).
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Kuva 6.1. Kuvia brändätystä myyntipakkauksesta.

Toteutus

Tutkimuksen lähtökohtana oli testata kuluttajien kiinnostusta 2. luo-
kan kasviksiin todellisessa ostoympäristössä. Siksi tutkimus toteutettiin 
Hämeenlinnan Prismassa 19.–30.11.2018 (pl. viikonloppu). Prismoissa on 
jo nyt myynnissä ”toisenlaiset tomaatit” ja ”käyrät kurkut”. Niiden lisäksi 
Prisman ja H&H Tuomisen (vihannestukku) kanssa sovittiin järjestelystä, 
että H&H Tuominen toimittaa tutkimusajanjaksona 2. luokan perunaa ja 
porkkanaa kauppaan. Tarkasteltaviksi tuotteiksi valittiin siis neljä kas-
vista: kurkku, tomaatti, peruna ja porkkana.

Tutkimuksen toteutustavaksi valittiin asiakashaastattelut Prismassa, 
jossa ensimmäisellä tutkimusjaksolla tuotteet olivat myynnissä ilman 
brändäystä ja toisella viikolla tuotteet oli brändätty (kuva 6.2, taulukko 
6.1). Luken tutkijat suunnittelivat ja ohjasivat tutkimusasetelman toteu-
tusta. HAMKin opiskelijat toteuttivat asiakashaastattelut, ja brändäyk-
sestä vastasivat Aalto-yliopiston pakkausmuotoilu-sivuaineen opiskeli-
jat (PackAge-kurssi). Haastatteluja tehtiin ensimmäisellä viikolla 192 (ei 
brändäystä) ja toisella viikolla 163 (brändäys). Kaikki haastattelut toteu-
tettiin sähköisellä lomakkeella (webropol), jonka haastattelija täytti haas-
tattelun aikana.



47

6. Case: ’Koko Sato’ – 2. luokan kasvisten brändäys ja markkinointi 

 

Kuva 6.2. Hämeenlinnan Prismassa ensimmäisellä viikolla ilman brändäystä ja toisella 
viikolla brändättynä myynnissä olleet 2. luokan kasvikset.

Taulukko 6. 1. Tutkimuspäivien kesto ja brändäyksen ajoittuminen tutkimuspäiville

Haastattelut 1. Viikko (kontrolli) 2. Viikko

Viikonpäivä Klo Brändäys Brändäys

MA 14–18 Ei Kyllä

TI 14–18 Ei Kyllä

KE 14–18 Ei Kyllä

TO 14–18 Ei Kyllä

PE 14–18 Ei Kyllä
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Ennen varsinaista haastattelua alkuun haastattelija selvitti asiakkaan 
ostoaikeen. Vain asiakkaat, jotka olivat aikeissa ostaa kurkkua, tomaattia, 
perunaa ja/tai porkkanaa, otettiin mukaan haastatteluun. Lisäksi haas-
tatteluun sai osallistua vain kerran. Varsinaisessa haastattelussa selvitet-
tiin asiakkaan kiinnostus ostaa 2. luokan kasviksia ja valmius maksaa 2. 
luokan kasviksista. Haastattelussa oli myös kysymyksiä liittyen vastaajan 
arvoihin, asenteisiin, motivaatioon ja tietoon. Brändäys-viikolla pyydet-
tiin myös palautetta brändäykseen ja tuotepakkaukseen. 

Tulokset

Haastatellut asiakkaat suhtautuivat positiivisesti 2. luokan kasviksiin 
ennen ja jälkeen brändäyksen. Ilmaistu asenne muuttui brändäys-viikolla 
hieman positiivisemmaksi: ensimmäisellä viikolla 76 prosenttia vastaa-
jista suhtautui 2. luokan kasvisten myyntiin erittäin positiivisesti (paino-
tettu keskiarvo myynnin perusteita kuvaavien väittämien pohjalta: kuvio 
6.1). Toisella viikolla vastaava luku oli 79 prosenttia vastaajista (kuvio 6.1). 
Ensimmäisellä viikolla 84 prosenttia vastaajista oli täysin valmiita osta-
maan 2. luokan kasviksia ja toisella viikolla 91 prosenttia (kuvio 6.1). 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Niiden myynti on tärkeää

Niiden myynti on ympäristöystävällistä

Niiden myynti tukee viljelijää

Niiden myynti luo hyvää kuvaa kaupan toiminnasta

Niiden myynti vähentää hävikkiä

Haluan ostaa jatkossa 2-luokan kasviksia

Yhteensä

1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = ei samaa eikä eri mieltä 4 = jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä

Kuvio 6.1. Mitä mieltä olet 2. luokan kasviksien myynnistä kaupassa? 
Toinen (2.) viikko, N= 162.
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Haastattelut tukevat hyvin 2. luokan kasvisten myynnin perusteita ja 
ostoaikeita. Suuri osa kuluttajista oli valmis maksamaan hieman enem-
män 2. luokan kasviksista. Haastatteluiden tuloksena ei kuitenkaan saatu 
luotettavaa näyttöä, että kuluttajat olisivat valmiita maksamaan enem-
män, jos kasvikset on brändätty. Jatkossa maksuhalukkuutta olisi hyvä 
tarkastella muuttamalla hintoja myös myyntitilanteessa. Nyt hinnat olivat 
vakiot tutkimusajanjakson aikana.

Ehkä kaikkein kuvaavin tulos tutkimusajanjaksolla oli, että suurin osa 
haastateltavista ei edes tiedostanut, että esillä olleet kasvikset olivat 2. 
luokan kasviksia. Useassa haastattelussa asiakkaalle selvisi vasta haastat-
telijan kertomana, että edessä oleva tuote on jotenkin viallinen. Herääkin 
siis kysymys, että miksi 2. luokan perunaa ja porkkanaa ei myydä kau-
passa, jos muotoviat ja pienet esteettiset viat eivät estä niiden ostoa.

Ilmastovaikutus

Sivuvirtojen hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutus arvioitiin elinkaa-
riarvioinnin (Life cycle assessment, LCA) avulla. Mallinnuksen pohjana 
käytettiin marraskuussa 2018 Hämeenlinnan Prisma-myymälässä tehdyn 
kuluttajatutkimuksen aikana kerättyjä tietoja tuotteiden myynnin volyy-
mista ja hinnoista. 

Hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutusta verrattiin nykytilaan, jossa 
sivuvirtaa ei hyödynnetä ollenkaan tai hyödynnetään vähempiarvoisessa 
ratkaisussa (vrt. EU:n jätehierarkia). Nykytilassa 2. luokan kasvikset käy-
tetään todennäköisimmin rehuksi. Vertailu tehtiin myös tilanteeseen, että 
elintarvikkeeksi käytetään vain kasvisten 1. luokan sato.

Kun 2. luokan kasvisten käytön ilmastovaikutuksia vertailtiin, oli kulut-
tajille myynnin ilmastovaikutus hieman rehukäyttöä suurempi. Ero johtui 
kuljetusmatkoista: kuluttajamyyntiin menevää satoa oletettiin kuljetetta-
van ensin tilalta tukkuun (n. 20 km) ja sen jälkeen kauppaan (n. 71 km), 
kun taas rehukäyttöön menevää satoa oletettiin kuljetettavan vain noin 20 
km. Kun taas verrattiin tilanteeseen, jossa vain 1. luokan sato käytetään 
elintarvikkeeksi, 2. luokan kasvisten kuluttajamyynnin ilmastovaikutus 
oli hieman pienempi (porkkanalla n. 6 % ja perunalla n. 1 %) johtuen vilje-
lyn ilmastovaikutuksen jakautumisesta suuremmalle satomäärälle. Logis-
tiikkaa on kuvattu kuviossa 6.2.
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6. Case: ’Koko Sato’ – 2. luokan kasvisten brändäys ja markkinointi 

 

 

 

2-luokan porkkana 1 kg  
 ja 2-luokan peruna 1 kg 

Kuljetus tukkuun ja kauppaan 

Kuljetusmatkat:  
tukusta kauppaan  

n. 71 km 
tilalta tukkuun  

n. 20 km 

Tuoremyynti kuluttajalle 
1kg 

Viljely 
porkkana 8,1 kg  
peruna 15,8 kg  

1-luokan tuote 
elintarvikkeeksi  
porkkana 7,1 kg  
peruna 14,8 kg  

Kuvio 6.2. Porkkanan logistiikan kuvaus.

Skaalautuvuus

Kuluttajatutkimuksen perusteella voidaan arvioida 2. luokan kasvisten 
potentiaalisia myyntilukuja Suomen tasolla. Jos 2. luokan kasviksia myy-
täisiin kaikissa Suomen kaupoissa ja suhteessa 1. luokkaan yhtä paljon 
kuin kuluttajatutkimuksen aikana, porkkanan 2. luokan sadosta saatai-
siin myytyä kaikki ja perunan 2. luokan sadostakin 39 prosenttia.

Poikkeavien vihannesten myyntiä erilaisilla hinnoitteluilla ja esillepa-
noilla on tutkittu lähivuosina myös muualla Euroopassa. Italiassa ja Hol-
lannissa kokeiluista saatiin tulokseksi, että korostamalla ulkonäöltään 
vajavaisten tuotteiden esillepanossa ympäristöystävällisyyttä ja aitoutta/
laatua saatiin tuotteita myytyä paremmin 15 kuin 30 prosentin alennuk-
sella. Erityisesti tuotteiden myyntiä lisäsi paremmin pelkkä ympäris-
töystävällisyyttä ja aitoutta korostava esillepano (ilman alennusta) kuin 
pelkkä alennus (ilman poikkeavaa esillepanoa). (van Giesen & de Hooge, 
2019)
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7. Case: Porkkanasaippua – yritystarina

Tuija Pirttijärvi, Maritta Kymäläinen; HAMK 
Katri Joensuu, Eric Harrison; Luke

Idea

Porkkanan kuorintaprosessissa syntyvä kuorimassa on esimerkki erit-
täin laadukkaasta, mutta heikosti hyödynnetystä sivuvirrasta. Hämeen 
ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat Liisa Stark 
ja Mari Uusitalo voittivat opiskelijoille suunnatun HeVi-ideat jakoon 

-innovaatiokilpailun ideallaan porkkanahävikin hyödyntämisestä pork-
kanasaippuan valmistamiseksi. Kilpailun kutsu on nähtävissä hankkeen 
verkkosivuilla (www.hamk.fi/arvobio). Arviointikriteereinä olivat idean 
uutuusarvo ja toteutettavuus. Esitetty porkkanahävikin hyödyntämisidea 
on hyvin toteutettavissa, ja se tuo merkittävää lisäarvoa porkkanakuori-
jätteelle, jonka tavanomaiset hyödyntämistavat olivat käyttö riistaeläinten 
ruokinnassa ja kompostointi.

Yritys ja brändäys 

Stark lähti jalostamaan ideaa ja teki siitä kaupallisen tuotteen. Tuloksena 
oli uusi yritys ja tiivis paikallinen yhteistyö sivuvirran tuottajan ja jalos-
tajan kesken Koijärven alueella. Porkkanan kuorimassan rehu- ja lannoi-
tekäyttö on toki edelleen mahdollista, mutta kuorimassan jalostaminen 
ainakin osittain kosmetiikan, erityisesti luonnonkosmetiikan ainesosaksi 
voisi tuoda merkittävää arvonnousua tuottajalle ja jalostajalle. Mehunte-
osta syntyvä kuitumassa, jonka vesipitoisuus on jo varsin pieni, on myös 
tuotteistettavissa esimerkiksi elintarvikkeen ainesosaksi, lemmikkieläin-
ten rehuksi tai kuorivaksi osaksi saippuaan. Porkkanasaippua on hyvä esi-
merkki tuotteesta, joka tarjoaa koko tuotantoketjulle uusia myyntikanavia 
ja lisäarvoa, vähentää hävikkiä ja edistää kiertotaloutta. Se myös parantaa 
entisestään kotimaisen porkkanan brändiä ja kiinnostavuutta ja vastaa 
ekologisista vaihtoehdoista kiinnostuneen kuluttajan tarpeisiin.

Yritys sai nimekseen Rusinapuoti. Tuotekehityksestä ja yrityksen alkuvai-
heista voi lukea lisää Maaseutu.fi-blogista

https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/
ihonpuhdistustuotteita-porkkanahavikista/ 

Luo Uutta Luonnosta –blogista

https://blog.hamk.fi/luouuttaluonnosta/
arvojakeita-sivuvirroista-varia-saippuaan-porkkanankuoresta/ 

http://www.hamk.fi/arvobio
https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/ihonpuhdistustuotteita-porkkanahavikista/ 
https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/ihonpuhdistustuotteita-porkkanahavikista/ 
https://blog.hamk.fi/luouuttaluonnosta/arvojakeita-sivuvirroista-varia-saippuaan-porkkanankuoresta/ 
https://blog.hamk.fi/luouuttaluonnosta/arvojakeita-sivuvirroista-varia-saippuaan-porkkanankuoresta/ 
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sekä Hämeen Yrittäjien uutiskirjeestä

https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/
uutiset/561878-havikista-hyodyksi-porkkanankuorista-saippuaa. 

Porkkanasaippuan valmistus

Porkkanasaippuan ainesosat pellavaöljy, rypsiöljy, mehiläisvaha ja pork-
kanan kauniin värin säilymistä parantava hunaja ovat kotimaisia ja mah-
dollisimman läheltä tuotettuja. Porkkanankuorien lisäksi muitakin sivu-
virtoja voisi käyttää saippuanvalmistuksessa. Yrittäjä havaitsikin, että 
mm. kurkunvarsista erotettu neste toi kauniin vihreän värin saippuaan.

 

Porkkanan 
kuoret 
1 kg 

Saippuan 
valmistus 

Sähkö 1,13 
kWh  

Mehustus  

Kuitumassa 
hyötykäyttöön  

0,4 kg 
(Kuiva-ainetta 0,06 kg) 

Lipeä (NaOH)  
0,208 kg 

Pellavaöljy  
0,34 kg 

Mehiläisvaha  
0,102 kg 

Rypsiöljy  
1,258 kg 

Hunaja  
  

Sähkö 0,07 
kWh  

Porkkanasaippua 
2,1 kg 

Porkkanamehu  
0,6 kg 

2-luokan 
porkkana Kuorittu porkkana 

elintarvikkeeksi  
4,8 kg  

Porkkananviljely 
47,3 kg  

1-luokan porkkana 
elintarvikkeeksi  

41,5 kg  

Kuvio 7.1. Porkkanasaippuan valmistuksen prosessikaavio.

https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/uutiset/561878-havikista-hyodyksi-porkkanankuorista-saippuaa
https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/uutiset/561878-havikista-hyodyksi-porkkanankuorista-saippuaa
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Ilmastovaikutus

Sivuvirtojen hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutus arvioitiin elinkaa-
riarvioinnin (LCA) avulla. Mallinnuksen pohjana käytettiin hankkeessa 
tehdyistä kokeista kerättyjä tietoja (kuvio 7.1.), joita täydennettiin alan 
toimijoilta kerätyillä tiedoilla ja kirjallisuustiedoilla.

Hyödyntämisratkaisujen ilmastovaikutusta verrattiin nykytilaan, jossa 
sivuvirtaa ei hyödynnetä ollenkaan tai hyödynnetään vähempiarvoisessa 
ratkaisussa (vrt. kuvio 1.2: EU:n jätehierarkia). Porkkanasaippuan osalta 
nykytilassa porkkanankuoret kompostoidaan ja porkkanasaippuan ase-
masta käytetään vaihtoehtoista saippuatuotetta, jonka tässä tarkastelussa 
oletettiin olevan kookos- ja palmuöljypohjainen palasaippua. 

Porkkanasaippuan valmistuksen ilmastovaikutus ei selvästi eronnut nyky-
tilan ilmastovaikutuksesta. Pääosa kasvihuonekaasupäästöistä aiheutui 
kasviöljyjen tuotannosta, ja muilla raaka-aineilla ja energiankäytöllä oli 
vain vähän vaikutusta kokonaisilmastovaikutukseen. 

Taloudellinen kannattavuus

Saippuan tekeminen on edullista ja helppoa eikä se vaadi monimutkaista 
laitteistoa, joten sitä voi helposti harjoittaa myös pienessä mittakaavassa. 
Suomalaisen saippuayrittäjän on kannattavaa keskittyä laatuun ja mieli-
kuviin alhaisen hinnan sijaan, sillä suuryritysten massatuotannon kanssa 
on lähes mahdotonta kilpailla hinnalla. Kotimaisten artesaanipalasaip-
puoiden hinnat ovat yleisesti välillä 60–130 €/kg, kun esimerkiksi tunne-
tun merkin palasaippua voi maksaa alle kuusi euroa kilolta.

Saippuamaailmassa kilpailu on kovaa ja valinnanvaraa on paljon. Tämän 
vuoksi keskeistä on valita kohderyhmänsä tarkkaan ja erottautua jollain 
tavalla samalle kohderyhmälle suunnatuista kilpailevista tuotteista. Sivu-
virtaporkkanan käyttö on lähes ilmainen tapa luoda muista poikkeava 
tuote lähituotantoa ja ympäristöystävällisyyttä arvostaville kuluttajille. 
Kotimaisuus, käsityö ja luonnollisuus ovat yleisiä erottautumistapoja suo-
malaisissa tuotteissa, joten porkkanasaippuaan olisi kenties syytä lisätä 
esimerkiksi kiertotalouden sekä ihoa hoitavan lähiporkkanan mielikuvat. 

Sivuvirtaporkkanaa kuluu kuitenkin saippuaan niin vähän suurillakin 
tuotantomäärillä, että sillä on käytännössä vain pieni vaikutus sivuvir-
tojen määrään: suomalainen esimerkkitila tuottaa kuukaudessa 2 400 kg 
porkkanankuorta, josta voisi hankkeessa tarkastellulla reseptillä valmis-
taa 5 000 kg saippuaa (tai 50 000 kpl 100 g paloja). Yhdenkin tilan pork-
kanankuoret vaatisivat siis jo suuret, kansainväliset markkinat.
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8. Kiertotalouden toimintamalli – 
hyödyntämisketjujen rakentuminen 

Tuomo Tupasela; Luke

ArvoBio -hanke tavoitteli puutarhatuotannon sivujakeiden hyödyntämistä 
käytännössä toteuttavien yhteistyö- ja yritysverkostojen syntymistä hank-
keen aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi verkostoja luotiin hankkeen työ-
pajoissa ja muissa yhteistoiminnallisissa aktiviteeteissa. Ne toimivat hyvin 
tiedonvaihdossa sekä hyödyntämisketjujen tiedontarpeiden tunnistami-
sessa. Tiedontarpeisiin vastattiin hankkeen ohjausryhmässä päivite-
tyn toteutussuunnitelman mukaisesti, ja lupaavimmat ideat ja niiden tes-
tauksesta saadut päätulokset on julkaistu tässä raportissa. 

Suomi on verkottuneiden kiertotaloushankkeiden luvattu maa. Julkisissa 
hankkeissa verkostojen konkreettiset aikaansaannokset ovat usein osa-
ratkaisuja. Siksi useimmissa hankkeissa taloudellisen toiminnan kanta-
vuus konkretisoituu vasta kehittämishankkeen jälkeen tai eri hankkeiden 
tuloksia toisiinsa yhdistävissä ja edelleen jalostavissa hankkeissa. Arvo-
Bio-hankkeen porkkanasaippua-case (luku 7) kertoo hyödyntämiside-
asta, joka johti tuotekehityksen kautta uusiin tuotteisiin markkinoilla sekä 
uuteen pienyritystoimintaan. 

Seuraavassa on esitetty huomioita sivutuotteiden hyödyntämisketjujen 
rakentamista tukevista olemassa olevista ratkaisuista sekä rakentumisen 
haasteista, esimerkkinä elintarviketuotannon sivujakeet. 

Hyödyntämisketjujen rakentuminen verkostoitumalla 

Elintarviketeollisuusyritysten erikoistuminen tiettyihin raaka-aineisiin 
tai tuotantoprosesseihin on johtanut siihen, että aiemmin toimineet yri-
tysten sisäänrakennetut (sisäiset) sivuvirtojen hyödyntämisketjut eivät 
enää toimi. 

Yritysten yhteistoiminta parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mah-
dollisuuksia hyödyntää sivuvirtoja. Kiertotaloudessa korostuva eri toimi-
alojen välinen yhteistyö voi tarjota kokonaan uusia mahdollisuuksia myös 
sivuvirtojen hyödyntämiseen. 

Kiertotaloutta edistäviksi tekijöiksi koetaan yhteistyön lisääminen ja tie-
toisuuden parantaminen. Aloite yhteistyöhön ei välttämättä lähde yritys-
ten sisältä, vaan siihen tarvitaan jotain ulkoista toimijaa, joka koordi-
noisi sopivia toimijoita yhden pöydän ääreen. Tällaisesta toiminnasta on 
jo jonkin verran onnistuneita esimerkkejä. Yhtenä keinona tietoisuuden 



55

8. Kiertotalouden toimintamalli – hyödyntämisketjujen rakentuminen 

lisäämiseen voisi olla sähköinen foorumi, jossa yritykset voisivat ilmoittaa 
omista sivuvirroistaan, esim. Materiaalitori- ja Biomassa-atlas -tyyppiset 
ratkaisut. Seuraavassa esimerkkinä Motiva Oy:n koordinoiman Teolliset 
symbioosit -toimintamalli, jossa keskeistä on alueellinen sivujakeiden ja 
jätevirtojen hallinnointi.

FISS ja teollinen symbioosi

Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis Sys-
tem) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan 
yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyn-
tämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa.

Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä 
tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. 
Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi 
toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Parhaimmassa tapauksessa symbiooseissa syntyy 
kaupallisesti menestyviä korkean jalostusasteen tuotteita loppukäyttäjien 
tarpeisiin sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

FISS-malli perustuu aktiiviseen symbioosien edistämiseen eli fasilitoin-
tiin ja yhteiskehittämiseen. Tavoitteena on myös nostaa materiaalien jalos-
tusarvoa ja aikaansaada uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.

Motiva koordinoi FISS-mallia Suomessa ja kokoaa alueellisten toimijoiden 
verkostoa yhdistämään resurssien tarjoajat ja tarvitsijat kentällä. Verk-
kosivun mukaan (http://www.teollisetsymbioosit.fi/) toimintaa on käyn-
nissä useimpien maakuntien alueella.

Alueelliset organisoijat tekevät symbioosien edistämistyötä yhdessä yri-
tysten ja muiden toimijoiden kanssa. Heidän tehtäviinsä kuuluu yritys-
ten aktivointi ja sitouttaminen, resurssitiedon vaihto ja verkottaminen 
sekä symbioosien toteuttaminen. FISS-työpajat toimivat keskeisenä kei-
nona yritysten aktivoinnissa, resurssitiedon keräämisessä ja synergioi-
den tunnistamisessa. Kerätty resurssitieto ja tunnistetut synergiamah-
dollisuudet viedään yhteiseen SYNERGie®-tietokantaan. Tietokantaa 
käytetään synergioiden edistymisen seurantaan ja hyötyjen arviointiin, 
sekä uusien synergiamahdollisuuksien tunnistamiseen. Tietokanta on 
alueellisten organisoijien työkalu, eikä siihen ole vapaata pääsyä. Alueel-
liset organisoijat sparraavat yrityksiä uusien synergia- ja liiketoiminta-
mahdollisuuksien tunnistamisessa ja ideoinnissa sekä synergioiden käy-
tännön toteuttamisessa. He myös auttavat yrityksiä löytämään tarvittavia 
yhteistyökumppaneita.

http://www.teollisetsymbioosit.fi/
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Hyödyntämisketjujen muodostumisen ja toiminnan 
haasteet – näkökulmana elintarviketuotannon sivujakeet

Sivuvirtojen hyödyntämistoiminnan haasteena kaikille ruokajärjestelmän 
toimijoille on mm. sivuvirtojen muodostumisen hallinta. Useimmilla toi-
mijoilla keskeisiä muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat raaka-aineen 
laatu ja määrä, valmistusprosessien ominaisuudet, saanto eli kuinka pal-
jon raaka-aineesta päätyy lopputuotteeseen, sekä materiaalitehokkuuden 
ja tuotetun tuotteen laatukriteerein saavutettavissa oleva hyödyntämis-
taso. Taulukossa 8.1 on esitetty keskeiset elintarviketuotteiden sivuvirto-
jen hyödyntämisketjujen toimivuudessa tunnistettavat haasteet, sivuvir-
ran tuottajan, käyttäjän, kuluttaja-asiakkaan, viranomaisen ja lainsäätä-
jän näkökulmasta.

Taulukko 8.1 Hyödyntämisketjujen muodostumisessa ja sivuvirtoja hyödyntävän 
toiminnan kehittämisessä havaittuja haasteita.

Toimija Sivuvirran hyödyntämisen 
näkökulmia ja haasteita 

Tuottaja: 

Valmistava 
elintarvikkeiden 
pientuotanto 
tai elintarvike- 
teollisuus, jossa 
muodostuu 
sivuvirtaa.

Määrä vaihtelee päätuotteen 
tuotannon mukaan.

Laatu vaihtelee raaka-aineiden laadun ja 
lopputuotteen laadun mukaan.  
Eri laatuisia sivujakeita muodostuu 
eri vaiheissa prosessia. 

Onko sivuvirta biojätettä vai 
sivutuote, joka kannattaisi tuotteistaa itse?

Mikä on varastoinnin vaikutus 
laatuun ja statukseen?

Kuka varastoi ja missä vaiheessa 
vastuu sivujakeista loppuu?
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Toimija Sivuvirran hyödyntämisen 
näkökulmia ja haasteita 

Hyödyntäjä: 

Käyttää materiaalin 
sellaisenaan, osana 
jotakin olemassa 
olevaa tuotetta tai 
jalostaa edelleen 
uudeksi tuotteeksi.

Onko sivuvirran toimittaja uskottava 
ja vastuullinen kumppani/toimija?

Sivuvirran kuljettaminen, 
säilytys ja säilyvyys. 

Sivuvirran laadun vaihtelu ja sen hallinta.

Miten sivuvirran käyttöominaisuuksia 
voi parantaa (teknisesti)? Hyväksyttävät 
ominaisuuksien parantamisprosessit.

Olemassa olevien tuotteiden 
muokkaus ja/tai uusien tuotteiden 
kehittäminen, tuotteiden laatukriteerit 
ja laadun viranomaisvalvonta.

Loppukäyttäjän 
näkökulma:

Teollisuus, 
kauppa, palvelut 
tai kuluttaja, 
joka käyttää 
sivuvirrasta tai 

-valmistusaineista 
valmistettuja 
tuotteita. 

Laatu: onko sivuvirtatuotteella 
laatustandardi ja tuoteseloste, 
tasalaatuisuus.

Saatavuus: onko tuote säännöllisesti 
ja helposti saatavissa?

Käyttötapa: onko tuotteen 
käytöllä toiminnallisia tai 
lainsäädännöllisiä rajoitteita?

Hyödyt: mitä mitattavia hyötyjä 
saavutetaan käyttämällä 
sivuvirtatuotetta, esim. hinta, 
hiilijalanjälki ja muut jalanjäljet?

Imago: ympäristövaikutus, 
materiaalitehokkuuden edistäminen, 
luonnonvarojen säästäminen.
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Toimija Sivuvirran hyödyntämisen 
näkökulmia ja haasteita 

Hyödyntämisen 
haasteet – viran-
omaisnäkökulma:

Myynti / 
markkinointiluvan 
antajat joutuvat 
tekemään 
päätöksen siitä, 
onko sivuvirtatuote 
kelvollinen tuote. 

Onko asian käsittelijällä riittävästi 
tietoa/ ymmärrystä sivuvirran synnystä 
ja sivuvirran käytön hyväksyttävyyteen 
vaikuttavista tekijöistä?

Ilman kattavaa (julkista tai 
yrityksen toimittamaa) tietoa 
materiaaleista ja prosesseista 
päätöksenteko voi olla haasteellista. 
Tietopaketin sisällön standardointi, 
samanlainen kaikille toimijoille.

Riittääkö ammattitaito sivuvirran 
ominaisuuksien ja pitkäaikaisen 
käytön ympäristövastuiden arvioimiseen?

Mitä ja miten ammattitaitoa 
voitaisiin kehittää ja lisätä?

Hyödyntämisen 
haasteet – 
lainsäätäjät ja lain 
tulkinta 

Eduskunta ja Valtioneuvosto/ministeriöt 
säätävät lait ja asetukset, joita hallinto-
oikeudet eri asteissa tulkitsevat 

Tietoon perustuvat päätökset ja 
objektiivisuus; etujärjestöt ja 
sidosryhmät vaikuttavat lakeihin ja 
asetuksiin olennaisella tavalla.

Sivuvirtojen hyödyntämisessä 
on kyse eri poliittisten tahtojen 
yhteensovittamisesta, mm. teollisuus-, 
ympäristö-, maatalous- ja aluepolitiikasta. 

Euroopan unionin ja parlamentin päätökset 
ja asetukset vaikuttavat kotimaiseen 
päätöksentekoon. Kiistatapauksien 
ratkaisussa voidaan joutua 
pyytämään kotimaisten oikeuselimien 
sijaan ennakkopäätöstä Euroopan 
unionin tuomioistuimelta. Kiistan 
ratkaisu voi kestää vuosia. 
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9. Kasvihuonetuotannon viherbiomas-
sojen hyödyntämisen mahdollisuudet ja 
haasteet – yhteistyöllä käytäntöön

Meira-Pia Lohiluoma; ProAgria ÖSL

Rakenteellinen murros kasvihuonealalla

Kasvihuone-elinkeino on kokenut viimeisten vuosikymmenien aikana 
suuren rakenteellisen murroksen. Pienistä perheviljelmistä on siirrytty 
suuriin hehtaarilaitoksiin. Tämä on näkyvissä myös kaikessa viljelyn 
ympärillä tapahtuvassa toiminnassa. Ennen lähes jokaisella oli käytössä 
pelto tai muu maa-alue, johon kasvihuoneesta tuleva biomassa pystyt-
tiin sijoittamaan. Biomassan määrä oli sen verran vähäistä, että lehdet 
melkeinpä kuivuivat paikoilleen eikä kompostikeko kauden aikana juuri 
kasvanut. Nykyään suurista laitoksista tuleva biomassan määrä on suh-
teessa suurempi, ja myös viljelyn ympärivuotisuus lisää sivuvirtojen mää-
rää (kuva 9.1). 

Kuva 9.1. Tomaatin kasvihuonetuotannosta syntyvää viherbiomassaa. 
(Kuva: Maritta Kymäläinen, HAMK)

Kehittämistoimien painopisteet

Kasvihuonealalla kehittämistoimet on keskitetty viljelyyn ja siitä tulevaan 
lopputuotteeseen, ei niinkään muuhun kasvihuoneesta tulevaan materi-
aaliin. ArvoBio on ensimmäinen hanke, jonka tiimoilta viherbiomassojen 
käyttömahdollisuuksia ja nimenomaan hyödyntämistä on pohdittu. 
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Nykyajan viljelijät haluavat keskittyä yrityksen ydintoimintaan ja ostaa 
yritystä tukevat palvelut muualta. Biomassojen jatkojalostusta pohtivia 
yrittäjiä on jarruttanut ja jopa pelottanut byrokratian pelko sekä biomas-
satalouteen liittyvät tekniset ongelmat, kuten tomaatin taimien mukana 
tulevat tukinarut sekä muoviset kiinnikkeet ja tertuntuet. Haasteet on 
nähty sen verran vaativina, että asioita ei ole viety pidemmälle. 

Viherbiomassojen käytön kehittämistä ei myöskään ole edistänyt viran-
omaisilta saatu heikko ohjaus, joka ei ole kannustanut alan yrittäjiä 
ratkaisukeskeiseen mahdollisuuksien tai käyttökelpoisten ratkaisujen 
hakemiseen.

Kustannukset, saatavuus, riskit

Viherbiomassoista keskustellessa nousee usein nopeasti pinnalle kynnys-
kysymyksenä kustannukset. Suurimpana vaatimuksena asian etenemi-
seen onkin se, että kasvihuoneyrittäjälle ei saisi syntyä merkittävää lisä-
kustannusta biomassojen käsittelystä. Käsittelystä kiinnostuneet mietti-
vät myös, miten viljelmät pystyttäisiin sitouttamaan biomassojen toimi-
tukseen. Hyvin nopeasti keskusteluissa nousee esiin myös riskit liittyen 
biomassojen mukana leviäviin kasvitauteihin ja -tuholaisiin. Koska riskit 
ovat niin suuret eikä täsmällistä tietoa niiden hallinnasta ole olemassa, on 
helpointa päättää keskustelu tähän.

Mahdollisuudet ja lisäarvon tuotto: mitä on opittu ja 
ymmärretty

Pohjanmaalla pidetään ehdottomasti suurimpana mahdollisuutena sitä, 
että kasvihuonetuotanto on keskittynyt Närpiön kaupungin alueelle (80 
% Pohjanmaan kasvihuonepinta-alasta), minkä pitäisi teoriassa helpot-
taa raaka-aineen keräystä jatkokäsittelyä varten. Määrät ovat myös niin 
suuria ympäri vuoden, että niitä pystyisi käyttämään monella eri tavalla. 

On myös ymmärretty, etteivät biomassat ole pelkkää jätettä, vaan kier-
rätettäessä niille avautuu monenlaisia käyttökohteita. Lisäksi biomassat 
ovat sisällöltään niin moninaisia, ettei niiden mahdollisuuksista jatkokäy-
tön suhteen olla vielä täysin tietoisia.

Yritystoiminta viherbiomassojen ympärillä vaatii aktiivista toimintaa 
monelta eri taholta, ja tässä kehitystyössä avainasemassa ovat viranomai-
set ja voimassaolevat säädökset. Viranomaisten, eri toimijoiden, organi-
saatioiden ja rahoittajien tulee yhdessä pohtia kestäviä mahdollisuuksia 
ja ratkaisuja viherbiomassojen käytölle. 
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Tiedon, demonstraatioiden ja pilotoinnin merkitys

Tällä hetkellä yritykset näkevät viherbiomassat tuotannossa muodostu-
vana jätteenä, josta pitäisi päästä eroon niin yksinkertaisesti ja halvalla 
kuin mahdollista. Biomassojen tuoma lisäarvo olisikin erittäin merkittävä 
asia, kun pohditaan niiden käyttöä.

Tarvittaisiin selkeitä malleja eri vaihtoehdoille, kuinka biomassoja voitai-
siin käsitellä, jotta käsittely täyttäisi viranomaisten vaatimukset, vähen-
täisi ympäristökuormitusta, työllistäisi, parantaisi elinkeinon ja tuotanto-
alueen imagoa ja sopisi kotimaisen tuotannon brändiin. Erikoisemmatkin 
käyttökohteet voisivat lisätä kiinnostusta biomassojen hyödyntämiseen.

ArvoBio-hankkeen kautta kasvihuoneviljelmillä syntyvä jäte on muuttu-
nut viherbiomassaksi ja on alettu keskustella kyseisten massojen mahdol-
lisesta lisäarvosta yrityksille. 

Kestävien mallien löytymiseksi tarvittaisiin eri osapuolien yhteistyötä. 
Tuottajia, viranomaisedustajia ja tuottajajärjestö sekä kunnallishallinnon 
edustus olisi saatava yhteisen pöydän tai kehityshankkeen ympärille etsi-
mään ratkaisuja alueellisiin mahdollisuuksiin.

Valmiisiin, toimiviin malleihin tutustuminen sekä kotimaassa että ulko-
mailla voisi antaa johtolankaa alueelle sopivista malleista. Myös eri vaih-
toehtojen rahoitusmahdollisuuksien selvitys on tärkeää. 

Kuvioon 9.1. on koottu edellä kuvattuja ja muitakin ArvoBio-hankkeen 
aikana esiin nousseita näkökohtia liittyen kasvihuonetuotannon viherbio-
massojen hyödyntämiseen. Mitkä tekijät ovat olleet keskeisiä hyödyntä-
mismahdollisuuksiin liittyen ja mitkä ovat suurimmat haasteet. Mitä lisä-
arvoa voidaan saavuttaa viherbiomassojen hyödyntämisellä ja mitä kei-
noja tarvitaan tiedon lisäämiseksi ja jalkauttamiseksi käytäntöön.
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Kuvio 9.1. ArvoBio-hankkeessa tunnistettuja kasvihuonetuotannon 
viherbiomassojen hyödyntämiseen liittyviä keskeisiä näkökohtia.

Haasteet

Asenne

'Perinteet'

Viranomaisvaatimukset 
tai -vaatimattomuus

Määrät

Toimijoiden puute

Osaamisen puute

Tiedon puute

Ymmärryksen puute

Tekniset ongelmat

Kustannukset

Riskit

Lisäarvo

Viherbiomassat hyötöön 
tai jätekustannus

Ympäristökuormitukseen vaikuttaminen

Naapurisopu

Viranomaisten vaatimukset

Rahallinen hyöty

Työllistävä vaikutus

Brändi / imago

Tieto käyttöön ja käytäntöön

Tiedotusta

Hoksautusta

Vierailuja onnistumisiin

Eri osaajien yhteen tuomista

Rahoitusmallien selvitys

Malliesimerkkejä

Ulkomaan vierailut tällä teemalla

Hyvät käytännöt

Aktiivista ristiinlobbausta asian tiimoilta: 
viranomainen, tuottajajärjestö, 
toimija, viljelijä

Rauhallista suunnittelua

Viranomaisen mukana olo & ohjaus

Valmis palvelu viljelijälle, jolla ei ole 
aikaa/kiinnostusta/tietoa/resursseja

Mahdollisuudet

Hoksauttaminen 
äärettömän tärkeää

Yhteen tuominen

Asioista puhuminen 
& tiedottaminen

Määrät riittää toimijalle

Mahdollisuudelle on 
silmät avautuneet
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10. Jatkokehitysehdotuksia

Anne Pihlanto; Luke

Hävikin vähentäminen ja sivuvirtojen nykyistä suurempi hyödyntäminen 
vaatii yhä paljon ponnisteluja koko puutarha-alalla. 

Hävikin syihin ja niiden hallintaan tulee yhä panostaa: tietoisuutta 
hyvistä viljelykäytännöistä pitää yhä lisätä ja tutkimusta suunnata esi-
merkiksi kasvintuhoojien hallintaan muuttuvassa ympäristössä, jossa 
samanaikaisesti tulee uusia tuhoojia ja varsinkin kemialliset hallintakei-
not vähenevät. Resursseja tarvitaan lisää puutarhatuotannon neuvonta-
palveluihin, jotta tieto liikkuu sujuvasti eri toimijoiden kesken.

Elintarvikelaatuisen hävikin hyödyntämiseen tarvitaan tuotesuunnit-
telua. Mm. mansikkapuristekakkua voisi hyödyntää entistä enemmän, 
mutta maku- ja kuluttajatestit, reseptit ja ravintosisällön tarkempi arvi-
ointi vaativat lisäpanostusta. Myös kosmetiikka-, elintarvike- ja rehulaa-
tuisista sivujakeista on mahdollista löytää sopivia ja skaalautuvia proses-
seja tuottamaan hyvälaatuisia tuotteita. 

Sivuvirtojen käyttö merkittävissä määrin vaatii suuntaa antavaa vaikut-
tavuusarviointia jo etukäteen tapauskohtaisesti ja priorisointia tulosten 
mukaan. Mitä kannattaa lähteä kehittämään, että sivuvirtojen mielekäs 
hyötykäyttö saadaan maksimoitua? Kaikissa sovelluksissa on varmistet-
tava tuotteiden turvallisuus. Sivuvirtojen hyödyntämisen esteisiin on löy-
dettävä vastauksia, ja talous- ja ilmastonäkökulmat on otettava huomioon 
arvioitaessa sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia.

Puutarhatalouden sivujakeiden hyödyntäminen pakkausmateriaalien 
raaka-aineina on kiinnostava mahdollisuus, jota olisi hyvä selvittää 
edelleen. Kasvihuonetuotannossa on tarve löytää korvaavia tuotteita 
muovisille kiinnitysmateriaaleille, jotta biomassan hyödyntäminen on 
helpompaa.

Tuotteille ja biomassoille, joita ei voi hyödyntää alkuperäiseen käyttö-
tarkoitukseen, tarvitaan uusia markkinapaikkoja ja -kanavia. Brändäyk-
sen mahdollisuuksia kannattaa kokeilla uusien tuotteiden markkinoille 
saattamisessa. 

Kaiken kaikkiaan tietoa puutarhatuotannosta, sen tuotteista ja sivuvir-
roista ja niiden sisältämistä arvoaineista tulisi levittää entistä enem-
män, jotta muiden toimialojen yritykset kiinnostuvat puutarhatuotannon 
materiaaleista.
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