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Käytetyt termit ja lyhenteet 

 

Fytotoksisuus Kasville tai kasvisolukoille haitallinen, kasvin kasvua 
rajoittava. 

Kasvitesti Standardoitu kasvatuskoe, jossa kasveja kasvatetaan 
kontrolloiduissa olosuhteissa määritellyn ajan. 

Kasvualusta Alusta, jossa kasvit kasvavat. 

Kierrätyslannoite Kierrätysravinteista valmistettu lannoitevalmiste. 

Kierrätysravinne Ravinne, joka on peräisin kierrätetystä materiaalista, 
kuten esimerkiksi jätemateriaalista, lannasta tai eri 
toimintojen sivutuotteista. 

NH4
+ Ammoniumtyppi. 

NO3
- Nitraattityppi. 

pH Suure, joka ilmaisee liuoksen happamuutta tai emäk-
sisyyttä. 

Sivutuote, 
Sivuvirta 

Tuotantoprosessissa lopputuotteen lisäksi syntyvää 
materiaalia, jonka valmistus ei ole prosessin päätar-
koitus. 

Johtokyky Sähkönjohtokyky. Aineen kyky johtaa sähköä. Kasvu-
alustoissa yleensä on yksikkö mS/cm. 
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1 Johdanto 

Turpeesta on 1960-luvulta alkaen tullut maailman eniten käytetty kasvualustamateri-

aali. Kasvien hyvän kasvun kannalta turpeella on hyvät fysikaaliset, kemialliset ja bio-

logiset ominaisuudet. Lisäksi turvetta on paljon saatavilla ja se on suhteellisen hal-

paa. (Maher, Prasad & Raviv 2008.) Turpeella on kuitenkin pidempiaikaisen käytön 

kannalta myös heikkoja viljelyominaisuuksia rakenteen pysyvyyden kannalta, kuten 

kokoon painuminen ja kutistuminen (Järvinen, Karjalainen & Vuollet 2016, 130). 

Viime vuosikymmeninä turvetuotantoa on vastustettu ympäristösyistä, mutta viime 

aikoina keskusteluissa on entistä enemmän korostunut soiden merkitys hiilinieluina. 

Turpeen nosto ja käyttö aiheuttavat CO2 -päästöjä: kun suo kuivatetaan, se muuttuu 

hiilinielusta kasvihuonekaasujen päästölähteeksi, kun orgaaninen aines alkaa hajota. 

Turvetuotannolla on negatiivisia vaikutuksia muun muassa luonnon monimuotoisuu-

teen, vesistöihin, pohjavesiin ja maisemaan. (Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje 

2015.) 

Näistä syistä tarvitaan turpeen käyttöä korvaavia uusiutuvista luonnonvaroista val-

mistettavia kasvualustoja. Tällaisia materiaaleja on jo käytössä, kuten kompostit, 

kaarna, puu ja kookoskuitu. Monet näistä materiaaleista ei kuitenkaan sovi käytettä-

väksi kasvualustana sellaisenaan, vaan niitä käytetään usein turpeeseen sekoitettuna. 

Kasvualustoina käytetään myös epäorgaanisia materiaaleja kuten kivivillaa ja perliit-

tiä. Uusia kasvualustamateriaaleja kehitellään jatkuvasti, mutta vielä toistaiseksi tur-

peelle ei ole löytynyt varteenotettavaa korvaajaa. 

Tämä opinnäytetyö on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuk-

sen yhteistyössä toteuttamaa BioKas-hanketta, jossa kehitetään uudenlaista kasvu-

alustaa kierrätyspohjaisista materiaaleista ja eri toimintojen sivuvirroista. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli selvittää soveltuvatko ruokohelpi, eräät kierrätyslannoitteet ja 

metsäteollisuuden sivutuotteet kasvualustoiden raaka-aineiksi. Näistä eri materiaa-

leista valmistettiin kasvualustaseoksia. Tutkimuksen alussa suoritettiin kiinankaalin 

kasvatuskoe, jolla selvitettiin tutkittavien materiaalien vaikutusta testikasvin itävyy-

teen ja kasvuun. Kasvatuskokeen jälkeen seurattiin kasvualustaseoksien pH:n, johto-

kyvyn, ammonium- ja nitraattitypen pitoisuuksia yhteensä kolmen kuukauden ajan. 
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2 Kasvualustat yleisesti 

Kasvualusta on alusta, jolla kasvit kasvavat ja josta kasvin juuret ottavat vettä ja ra-

vinteita. Tässä opinnäytetyössä kasvualustalla tarkoitetaan rajoitettua kasvualustaa, 

eli kasvin juuristolla on rajoitettu tila kasvaa ja levittäytyä kasvualustassa. (Järvinen 

ym. 2016, 129.) 

Oikeanlaisella kasvualustalla voidaan vaikuttaa merkittävästi kasvien kasvuun ja hy-

vinvointiin. Kasvualustalla on kasvin kannalta neljä tärkeää tehtävää: veden ja ravin-

teiden saanti, ilmanvaihto sekä kasvin tukeminen ja pystyssä pitäminen (Argo 1998, 

481 – 485). Kasvualustoilla on fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia, 

jotka vaikuttavat kasvien kasvuun ja kasvualustan laatuun. Näitä ominaisuuksia on 

esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Kasvualustan laatuun vaikuttavia ominaisuuksia (Järvinen ym. 2016, 129 
– 130; Gruda, Qaryouti & Leonardi 2013, 273 – 281.). 

Fysikaaliset ominaisuudet Kemialliset ominaisuudet Biologiset ominaisuudet 

Huokostilavuus 

Irtotiheys 

Vesi- ja ilmatilavuus 

Vedenpidätyskyky 

Vedenjohtokyky 

pH 

Johtokyky 

Kationinvaihtokapasiteetti 

Ravinteet 

Tuholaiset ja kasvitaudit 

Mikrobiologinen toiminta 

Stabiilisuus 

Fytotoksisuus 

 

Kasvualustoihin pyritään saamaan kasveille parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet. 

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kasvavan kasvin juuristo pystyy mahdollisimman 

pienellä esteettömästi levittäytymään sekä saamaan vettä ja ravinteita käyttöönsä.  

Merkittävimmin tähän vaikuttaa kasvualustassa kasveille käyttökelpoisen veden 

määrä ja samalla riittävä ilmatilavuus, jotta kasvualustan ilmanvaihto toimii, koska 

kasvien juuret tarvitsevat toimivaa kaasujenvaihtoa (Gruda ym. 2013, 275). Myös ra-

vinteilla on merkittävä vaikutus kasvien kasvuun, jonka vuoksi ravinteiden riittävä ja 

tasainen saanti on tärkeää. Kasvualustoiden rajattu käyttötilavuus lisää haasteita op-

timaalisen lannoituksen suunnitteluun. (Järvinen ym. 2016, 129.) 
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2.1 Fysikaaliset ominaisuudet 

Kasvualustan fysikaalisilla ominaisuuksilla tavoitellaan kasvien kannalta optimaalista 

veden ja ilman määrää. Näihin vaikuttaa kasvualustamateriaalin irtotiheys, huokosti-

lavuus ja hiukkaskoko ja -jakauma. (Raviv, Wallach, Silber & Bar-Tal 2002.) 

Hiukkaskoko vaikuttaa huokostilavuuteen ja siihen, miten vesi ja ilma liikkuvat kasvu-

alustassa. Huokosten on tärkeää olla riittävän suuria, jotta ilmanvaihto toimii. Hiuk-

kaskoko ja huokostilavuus vaikuttavat myös kasvualustan vedenpidätyskykyyn ja ve-

denjohtokykyyn. (Järvinen ym. 2016, 75; Wallach 2008, 45 – 46.) Vedenpidätyskyky 

kuvaa kasvualustan kykyä pidättää vettä ja vedenjohtokyky kuvaa miten hyvin vesi 

imeytyy kasvualustaan (Raviv ym. 2002). 

Kokonaishuokostilavuuden määrästä optimaalinen vesitilavuus on 70 % ja ilmatila-

vuus 30 % (Argo 1998). Kasvualustoiden ilmatilavuus on tyypillisesti 10 – 30 % (Wal-

lach 2008, 45). Käytännössä kasvualustalta halutaan korkeaa huokostilavuutta, sen 

täytyy imeä helposti vettä ja rakenteen täytyy pysyä mahdollisimman samanlaisena 

käytön ajan. Kasvualustan rakenteen pysyvyys on tärkeä ominaisuus, koska jos ra-

kenne muuttuu käytön aikana, niin myös fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat. Jotkut 

kasvualustamateriaalit painuvat kasaan käytön aikana, jolloin myös ilmatilavuus pie-

nenee. Tämä vaikuttaa kasvualustan käyttöikään. (Järvinen ym. 2016, 129 – 130.) 

 

2.2 Kemialliset ominaisuudet  

Rajoitetussa kasvualustassa kasvin juuristolla on pienempi tila levittäytyä kuin avo-

maalla kasvavilla kasveilla, jonka vuoksi ravinteiden riittävään ja tasaiseen saantiin 

täytyy kiinnittää huomiota. Kasvit ottavat ravinteet pääasiassa veden mukana juu-

rilla. (Järvinen ym. 2016, 79 – 80.) Kasvualustoiden tärkeimmät kemialliset ominai-

suudet ovat pH, johtokyky, kationinvaihtokapasiteetti ja kasvinravinteet. 

Kasviravinteet ovat kasvin kasvulle välttämättömiä alkuaineita, joita tunnetaan nyky-

ään 16 erilaista. Kasvi käyttää ravinteita rakennusaineina ja ne ovat tärkeitä kasvin 

aineenvaihdunnalle ja normaalille kehittymiselle. Kasviravinteet jaetaan pää-, sivu-, 
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ja hivenravinteiksi. Pää- ja sivuravinteita kasvi tarvitsee runsaasti kasvaakseen nor-

maalisti ja hivenravinteita kasvi tarvitsee vähän, tai vain tietyssä kasvuvaiheessa. 

Pääravinteita ovat typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K). Sivuravinteita ovat rikki (S), kal-

sium (Ca) ja magnesium (M). Hivenravinteita ovat rauta (Fe), mangaani (Mn), kupari 

(Cu), sinkki (Zn), molybdeeni (Mo), boori (B) ja kloori (Cl). (Järvinen ym. 2016, 79.) 

Kasvualustoille suositeltavat ravinnepitoisuudet on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Suositeltavat ravinnepitoisuudet rajoitetuille kasvualustoille sekä vaateli-
aille puille ja pensaille. (Kasvualustasuositukset 2015.) 

Kasvualustan suositeltavat ravinnepitoisuudet 
   

minimi 
tavoite- 

arvo 
maksimi 

Johtokyky 
 

mS/cm 20 40 60 

pH 
  

5,5 6,5 7,5 

Kalsium Ca mg/l 2000 3000 5500 

Fosfori P mg/l 10 20 30 

Kalium K mg/l 150 300 450 

Magnesium Mg mg/l 200 350 450 

Liukoinen typpi N mg/l 15 35 60 

Rikki S mg/l 10 30 200 

 

Kasvinravinteet ovat sähköisesti joko positiivisesti varautuneita kationeita, negatiivi-

sesti varautuneita anioneita tai varauksettomia, kun taas maahiukkaset ovat yleensä 

negatiivisesti varautuneita. Useimmat ravinteet kasvi ottaa kationeina, jonka vuoksi 

kationinvaihtokapasiteetti on merkittävä kasvualustoiden ominaisuus. (Järvinen ym. 

2016, 80.) Positiivisesti varautuneet ravinnekationit sitoutuvat negatiivisesti varautu-

neen maahiukkasen ympärille sähköisellä vetovoimalla. Kationinvaihtokapasiteetti 

kuvaa kasvualustan kykyä varastoida ja luovuttaa kasveille käyttökelpoisessa muo-

dossa olevia ravinnekationeja, kuten kalsiumia (Ca2+), ammoniumtyppeä (NH4
+), ka-

liumia (K+), magnesiumia (Mg2+) ja natriumia (Na+). (Hartikainen 2016, 130 – 131.) 

Kasvualustamateriaaleissa, jossa on korkea kationinvaihtokapasiteetti, kykenee va-

rastoimaan ravinteita kasvien käyttöön. Materiaaleissa, joissa on pieni kationinvaih-

tokapasiteetti, ravinteet ovat vapaana maanesteessä, jolloin kasvin tarvitsemat ravin-
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teet täytyy antaa kasteluveden mukana. (Järvinen ym. 2017, 129.) Tyypillisesti orgaa-

nisilla kasvualustamateriaaleilla on korkea kationinvaihtokapasiteetti ja epäorgaani-

silla matala (Silber 2008, 237). 

Kasvualustan pH vaikuttaa merkittävästi kasvin ravinteiden saantiin. Ravinteiden liu-

koisuuteen vaikuttaa pH, ja eri ravinteet ovat liukoisimmillaan eri pH:ssa. Kaikki eri 

ravinteet ovat kasveille helpoimmin hyödynnettävässä muodossa, kun kasvualustan 

pH on 5,5 – 6,5. (Gruda ym. 2013, 278.) Tätä korkeampi tai matalampi pH voi aiheut-

taa kasveilla ravinnepuutoksia ja siten vaikuttaa kasvien kasvuun. Kalkilla voidaan 

helposti nostaa pH:ta. (Järvinen ym. 2016, 160 – 161.)  

Kasvualustan sähkönjohtokyky kuvaa vesiliukoisten kasvinravinteiden määrää. Liian 

runsaasti ravinteita tai suoloja sisältävässä kasvualustassa johtokyky nousee liian kor-

keaksi, joka vaikeuttaa kasvin veden saantia. Liian vähäinen johtokyky taas ilmaisee, 

ettei kasvualustassa ole riittävästi ravinteita kasvien kasvun kannalta. Johtokyvyn 

mittauksella voidaan nopeasti arvioida kasvualustan ravinnepitoisuutta. Kasvualus-

toissa tavoiteltu johtokyky on noin 40 mS/cm. (Järvinen ym. 2016, 75 ja 82.) 

 

2.3 Biologiset ominaisuudet 

Hyvässä kasvualustassa ei ole rikkakasvien siemeniä eikä taudinaiheuttajia. Kasvu-

alustan täytyy olla biologisesti stabiili eikä se saa olla fytotoksinen, eli se ei saa estää 

siementen itämistä eikä hidastaa kasvin tai juurien kasvua. (Gruda ym. 2013, 280.) 

Fytotoksisuutta voi aiheuttaa erilaiset fytotoksiset yhdisteet, joita voivat esimerkiksi 

olla orgaanisen aineksen hajoamistuotteet tai orgaaniset hapot (Tontti & Mäkelä-

Kurtto 1999, 27). Fytotoksisuutta voi aiheuttaa myös esimerkiksi puuperäisessä ma-

teriaalissa olevat luonnolliset aineet, joilla puu suojautuu kasvitauteja ja tuholaisia 

vastaan (Gruda ym. 2013, 280). Fytotoksiset yhdisteet aiheuttavat kasvin aineenvaih-

dunnan hidastumista vähentämällä juurihengitystä ja ravinteiden ottoa, jolloin kasvin 

kasvu hidastuu (Tontti & Mäkelä-Kurtto 1999, 27). 

Orgaanista alkuperää olevissa kasvualustoissa on aina myös mikrobeja ja hajotustoi-

mintaa, jossa orgaanisen aineksen sisältämä orgaaninen typpi muuttuu epäorgaani-
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seen muotoon. Tätä kutsutaan typen mineralisaatioksi. Mineralisaatiossa typpi va-

pautuu ammoniakkina (NH3), joka muuttuu ammoniumtypeksi (NH4
+). Ammonium 

muuttuu edelleen mikrobien vaikutuksesta tapahtuvan nitrifikaation vuoksi ensin nit-

riitiksi (NO2
-) ja sen jälkeen nitraatiksi (NO3

-). Kasveille käyttökelpoiset typen muodot 

ovat nitraattityppi (NO3
-) ja ammoniumtyppi (NH4

+). (Paasonen-Kivekäs 2016, 194.) 

Epäorgaaninen typpi voi myös sitoutua takaisin orgaaniseen muotoon, eli immobili-

soitua. Immobilisaatiossa mikrobit käyttävät mineralisaatiossa vapautunutta epäor-

gaanista typpeä omiin elintoimintoihinsa ja solujensa rakennusaineiksi, jolloin typpeä 

sitoutuu kasveille käyttökelvottomaan muotoon. Typen sitoutumista voidaan arvi-

oida kasvualustan hiili/typpi suhteella, eli C/N suhteella, joka kuvaa materiaalin or-

gaanisen hiilen ja kokonaistypen prosenttiosuuksien suhdetta. Jos C/N suhde on kor-

kea, eli siinä on enemmän hiiltä suhteessa typen määrään, jolloin mineralisoituva 

typpi immobilisoituu. Jos taas C/N suhde on matala niin mineralisoituvaa typpeä on 

yli mikrobien oman tarpeen, jolloin epäorgaanista typpeä vapautuu kasvualustaan 

kasvien käyttöön. (Paasonen-Kivekäs 2016, 195.) Hyvä C/N-suhde on 25, jolloin typ-

peä riittää sekä kasveille, että mikrobeille. Runsaasti ligniiniä, kuten puuta ja olkea si-

sältävissä materiaaleissa on yleensä korkea C/N-suhde, jopa yli 100. (Palojärvi, Ala-

kukku, Martikainen, Niemi, Vanhala, Jørgensen & Esala 2002, 11.) 

 

2.4 Yleisimmät kasvualustamateriaalit 

Kasvualustamateriaalit jaetaan tyypillisesti orgaanisiin ja epäorgaanisiin kasvualustoi-

hin. Yleisimmin käytössä oleva orgaaninen kasvualustamateriaali on turve. Muita or-

gaanisia kasvualustamateriaaleja on kookoskuitu, puukuitu, puunkuori ja kompostit. 

Epäorgaanisia kasvualustamateriaaleja ovat muun muassa hiekka, kivivilla ja perliitti. 

(Schmilewski 2008, 1.) Taulukossa 3 on esitetty eräitä kasvualustoiden ominaisuuksia.  
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Taulukko 3. Eri kasvualustamateriaalien ominaisuuksia. (Järvinen ym. (1 2016, 135; 
Raviv ym. (2 2002; Maher ym. (3 2008, 469) 

 Huokostilavuus, % Ilmatilavuus, % Tiheys, g/ml pH 

Kivivilla 92 – 97 (2 20 – 30 (1 0,07 – 0,1 (2 7 – 8 (2 

Perliitti 68 (1 28 – 32 (1 0,15 – 0,17 (1 7 – 7,5 (2 

Turve 89 – 94 (1 12 – 20 (1 0,06 – 0,08 (1 4 (1 

Kookoskuitu 86 – 94 (1 9 – 14 (1 0,04 – 0,08 (1 5 – 7 (3 

Hiekka 38 (1 3 (1 1,5 – 1,8 (2 2,5 – 9 (2 

 

Yleisin käytössä oleva kasvualustamateriaali on turve. Turve on eloperäistä ainesta, 

jota muodostuu soilla, kun sammalet ja suokasvit hajoavat hitaasti vähähappisissa 

oloissa. Turpeen ominaisuudet riippuvat turpeen maatumisasteesta. Kasvualustakäy-

tössä yleisimmin käytössä on suon pintakerroksen vaalea rahkaturve, joka on vähän 

maatunutta. (Järvinen ym. 2016, 130.) Turpeen maatuneisuusastetta kuvataan aistin-

varaisesti von Postin asteikolla 1 – 10, jonka suure on H. Vaalea rahkaturve on as-

teikolla H1 – H3. (Puustjärvi, 1973, 26.) 

Turpeen suosio kasvualustakäytössä perustuu sen hyviin fysikaalisiin, kemiallisiin, ja 

biologisiin ominaisuuksiin. Turpeen hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa keveys, 

hyvä vedenpidätyskyky, korkea huokostilavuus ja korkea kationinvaihtokapasiteetti. 

Turve ei muodostumistapansa vuoksi sisällä rikkakasviensiemeniä eikä kasvitauteja. 

(Gruda ym. 2013, 287.) Turpeessa on havaittu olevan hyötymikrobeja, jotka ehkäise-

vät juuristotauteja (Tahvonen 1982, 356). Turve ei sisällä ravinteita ja sen pH on ma-

tala, jonka vuoksi kalkituksella ja lannoituksella turpeelle saa helposti säädettyä halu-

tut ominaisuudet viljeltävän kasvilajin tarpeiden mukaan (Gruda ym. 2013, 287). Lan-

noitus ja kalkitus aktivoi turpeen mikrobitoimintaa, jonka vuoksi turve alkaa hajota ja 

maatua. Tämä aiheuttaa kasvualustan tiivistymistä ja ilmatilan pienenemistä käytön 

aikana. (Järvinen ym. 2016, 130.) 

Turvetuotannon negatiivisten ympäristö- ja ilmastovaikutuksien vuoksi turpeelle on 

jo pitkään kehitetty korvaavia vaihtoehtoja kasvualustakäyttöön (Gruda ym. 2013, 

288). Kehitystä tukee myös Euroopan unionin virallinen EU-ympäristömerkki, jonka 

yksi pääkriteereistä vaatii, että kasvualusta ei sisällä turvetta (Direktiivi (EU) 

2015/2099). Vaihtoehtoisia orgaanisia kasvualustamateriaaleja turpeelle on useita. 
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Näitä ovat esimerkiksi kookoskuitu, puukuitu, puunkuori ja kompostit. (Schmilewski 

2008, 1.) 

Kookospähkinöiden tuotannon sivutuotteena saatava kookoskuitu on 1980-luvulta 

alkaen käytössä ollut kasvualustamateriaali. Kookoskuidulla on useita turpeen kaltai-

sia hyviä fysikaalisia ominaisuuksia. (Maher 2008, 468.) Kookoskuidun merkittävim-

mät erot turpeeseen nähden ovat korkeampi pH ja kookoskuidun alkuperämaasta 

riippuen materiaalilla voi olla korkea johtokyky ja se voi sisältää runsaasti natriumia 

ja klooria (Järvinen ym. 2016, 131). 

Puu- ja paperiteollisuuden sivutuotteena saatavaa puunkuorta ja puukuituja käyte-

tään jonkin verran kompostoituina ja seoksina muiden materiaalien kanssa. Puupoh-

jaisilla materiaaleilla on suuri typen immobilisaatio, eli typpeä sitoutuu voimakkaasti 

mikrobien käyttöön, jonka vuoksi kasvit saattavat kärsiä typen puutteesta. (Gruda 

ym. 2013, 290 – 292) Kompostoinnilla pyritään vähentämään typen immobilisaatiota 

ja puussa luonnostaan esiintyvää toksisuutta, jolla puu suojelee itseään tuholaisilta ja 

taudinaiheuttajilta (Gruda ym. 2013, 280). 

Epäorgaanisista kasvualustamateriaaleista kivivillaa ja perliittiä käytetään lähinnä 

kasvihuoneviljelyssä. Hiekkaa tai muita maa-aineksia ei sellaisenaan juuri käytetä kas-

vualustoina, mutta niitä käytetään multaseoksien valmistuksessa. (Papadoroulos, 

Bar-Tal, Silber, Saha & Raviv 2008, 507.) Kivivilla ja perliitti valmistetaan kuumenta-

malla kivimateriaalia yli 1000 °C:n lämpötilassa ja ne ovat inaktiivisia kasvualustoja, 

eli niillä ei ole ravinteiden varastointikykyä, vaan ravinteet täytyy antaa kasveille kas-

teluveden mukana. Kivivillalla on erinomaiset fysikaaliset ominaisuudet, mutta käy-

tön jälkeen kivivillasta tulee ongelmajätettä, kun taas perliitin voi käytön jälkeen 

käyttää maanparannusaineena tai sen voi kierrättää. (Raviv ym. 2002.)  
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3 Kierrätyslannoiteet 

Kierrätyslannoitteet ovat kierrätysravinteista valmistettuja lannoitevalmisteita. Ra-

vinteita kierrättämällä säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja ja se on tärkeä 

osa kiertotaloutta. Määritelmän mukaan kierrätyslannoitteita voidaan hyödyntää sa-

moin tavoin kuin epäorgaanisia lannoitteita ja kierrätyslannoitteilla voi myös olla 

maanparannusvaikutuksia. (Tampio, Vainio, Virkkunen, Rahtola & Heinonen 2018, 

11.) 

Kierrätyslannoitteiden raaka-aineina käytetään esimerkiksi jätemateriaaleja, lantoja 

ja eri toimintojen sivutuotteita. Kierrätyslannoitteiden raaka-aineina voi käyttää 

myös epäorgaanisia jätemateriaaleja, kuten tuhkaa. Osa kierrätysravinteista voidaan 

käyttää lannoitevalmisteena sellaisenaan, mutta osa on käsiteltävä ennen käyttöä, 

jotta lopputuote on turvallinen. Käsittely- ja prosessointitekniikoita on useita erilai-

sia, kuten esimerkiksi seulonta, hygienisointi ja stabilointi. Usein prosessointi myös 

parantaa ravinteiden käyttökelpoisuutta kasveille. (Tampio ym. 2018, 11 – 15.) 

 

4 Kasvualustoja ja kierrätyslannoitteita koskeva lainsäädäntö 

Kasvualustat ja kierrätyslannoitteet kuuluvat kansallisen lannoitevalmistelainsäädän-

nön piiriin, ja siihen sisältyvät seuraavat lait ja asetukset: 

- Lannoitevalmistelaki 539/2006 
- Maa ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11 
- Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015. 

 

Lannoitevalmistelain 539/2006 tavoitteena on edistää turvallisten, laadukkaiden ja 

kasvintuotantoon soveltuvien lannoitevalmisteiden tarjontaa ja sivutuotteiden hyöty-

käyttöä lannoitevalmisteina. Lannoitevalmisteiden yleisinä vaatimuksina on tasalaa-

tuisuus, turvallisuus ja niiden täytyy olla kasvintuotantoon sopivia. Lannoitevalmis-

teet eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, ihmisille tai eläimille ja lannoitevalmis-

teille asetettujen laatuvaatimuksien on täytyttävä. (L 29.6.2006/539.) Lannoiteval-

misteet on jaettu lannoitevalmistelaissa 539/2006 4 § viiteen eri tyyppiryhmään: 
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1. lannoitteet 
2. kalkitusaineet 
3. maanparannusaineet 
4. mikrobivalmisteet 
5. kasvualustat. 
 

Maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteasetuksessa 24/11 on luettelo lan-

noitevalmisteiden tyypeistä (1 – 5) ja tyyppinimiryhmistä. Esimerkiksi kasvualustat (5) 

on jaettu kolmeen eri tyyppinimiryhmään: 5A1 turpeet, 5A2 seosmullat ja 5A3 muut 

kasvualustat. Asetuksessa on vaatimukset sallituille enimmäispitoisuuksille raskasme-

talleja, epäpuhtauksia, taudinaiheuttajia ja muita haitallisia aineita. Lisäksi asetuk-

sessa on määritetty vaatimuksia tuoteselosteessa ilmoitettavista tiedoista ja salli-

tuista poikkeamista sekä ravinteiden vähimmäispitoisuuksista. Eräille tyyppinimiryh-

mille ja niiden raaka-aineille on vaatimuksia käytön, stabiilisuuden ja hygieenisuuden 

suhteen. Kasvualustoiden vaatimuksena on, että valmistukseen käytettävien raaka-

aineiden fytotoksisuusindeksin täytyy olla yli 80 %, eli raaka-aineet eivät saa haitata 

kasvien kasvua. (A 1.9.2011/24.) 

Tyyppinimiryhmät on jaettu edelleen kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimi-

luetteloon, jota ylläpitää Ruokavirasto. Tyyppinimiluettelossa on tarkemmin tyyppi-

nimikohtaisesti luetellut tiedot esimerkiksi valmistusmenetelmistä, raaka-aineista ja 

ravinteista. Lannoitevalmisteen täytyy löytyä Ruokaviraston tyyppinimiluettelosta, 

jotta sitä voidaan myydä tai tuoda maahan. Uudelle tuotteelle voi myös hakea tyyp-

pinimeä Ruokavirastolta. (Tyyppinimi.) 

Eräiden kierrätyslannoitteiden, kuten esimerkiksi jätevesilietteen käytölle on asetettu 

rajoituksia. Jätevesilietteillä ei saa lannoittaa sellaisia viljelysmaita, joilla kasvatetaan 

kasveja, joita käytetään ihmisen ravinnoksi tuoreena. (A 27.3.2013/7.) Muille eläinpe-

räisille lannoitteille kuin lannalle on 21 vuorokauden varoaika, jonka aikana ei saa ke-

rätä satoa tai käyttää eläinten ruokinnassa (A 3.5.2012/12). 

Metsäteollisuuden sivutuotteissa kadmiumpitoisuus nousee helposti korkeammaksi 

kuin mitä lainsäädäntö sallii (Kukkonen 2019). Lannoitevalmisteiden kadmiumpitoi-

suuden sallittu enimmäismäärä maa- ja puutarhataloudessa on 1,5mg/kg ka, poik-

keuksena tuhkalannoitteet, joilla sallittu enimmäismäärä on 2,5 mg/kg ka (A 

1.9.2011/24). 
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5 Tutkimuksissa käytetyt materiaalit 

Opinnäytetyön tutkimuksissa käytetyt raaka-aineet ovat ruokohelpi ja metsäteolli-

suuden sivutuotteista kuitujae, kuitusavi ja kuorihiekka. Kierrätyslannoitteista tutkit-

tiin kompostoitua hevosenkuivikelantaa, biojätekompostia, eläinperäistä kivennäis-

lannoitetta ja biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä. Ruokohelpi ja metsäteollisuuden 

sivutuotteet eivät juurikaan sisällä ravinteita. 

 

5.1 Biojätekomposti 

Biojätekompostia valmistetaan kompostoimalla biojätettä. Kompostoitumisproses-

sissa mikrobit hajottavat orgaanista ainesta kompostiksi ja hiilidioksidiksi. Prosessi 

vaatii toimiakseen kosteutta ja happea. Mikrobien hajottaessa biomassaa syntyy 

energiaa, jonka vuoksi kompostin lämpötila nousee prosessin aikana. Kompostoinnin 

alkuvaiheessa mikrobit käyttävät ravintonaan helposti hajoavat aineet kuten rasvat, 

tärkkelykset ja sokerit. Tämän jälkeen proteiinit ja prosessin loppuvaiheessa vaikeasti 

hajoavat aineet kuten selluloosan ja ligniinin. Kompostointiprosessin lähtömateriaali 

vaikuttaa merkittävästi kompostointiprosessin etenemiseen, lopputuotteeseen ja ra-

vinnepitoisuuksiin. Kypsä komposti on stabiilia, eli kompostointiprosessi on hidastu-

nut paljon, että mikrobien hiilidioksidin tuotto ja hapen kulutus on vähentynyt. (Hali-

nen & Tontti 2004, 11 – 20.) 

Kokeissa käytetty biojätekomposti oli Jyväskylän Mustankorkean jätekeskukselta. 

Mustankorkean kompostointilaitoksella kompostoidaan biojätettä, lantaa ja jäteve-

denpuhdistamon lietteitä (Kompostointi). 

 

5.2 Agra Organic 

Ecolan® Oy:n valmistama Agra Organic 8-4-8 on pääasiassa lihaluujauhoa sisältävä or-

gaaninen kivennäislannoite. Muut raaka-aineet ovat kananlanta, kaliumsulfaatti, veri- 

ja höyhenjauho, vinassi ja natriumbooraksi. Eläinperäisillä lannoitteilla on 21 vuoro-

kauden varoaika, jonka aikana ei saa kerätä satoa tai käyttää eläinten ruokinnassa. 
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(Tuoteseloste Ecolan® Agra Organic 8-4-8, 2018.) Orgaaniset kivennäislannoitteet si-

sältävät sekä orgaanisia, että epäorgaanista alkuperää olevia raaka-aineita (A 

1.9.2011/24). 

 

5.3 Mädätysjäännös 

Biokaasuprosessissa syntyy biokaasua ja mädätysjäännöstä. Biokaasuprosessissa mik-

robit hajottavat orgaanista ainesta biokaasuksi hapettomissa oloissa. Jäljelle jäävä 

mädätysjäännös sisältää kaikki ravinteet mitä biokaasuprosessin syötteessä on. Li-

säksi osa ravinteista muuttuu prosessin aikana kasveille helpommin hyödynnettä-

vissä olevaan liukoiseen muotoon. (Kinnunen & Rintala 2015, 18.) 

Mädätysjäännökseen jää myös syötteessä olevat raskasmetallit sekä muut haitalliset 

aineet, joiden määrät voivat nousta korkeiksi erityisesti silloin, kun syötteenä on jäte-

peräistä raaka-ainetta (Kymäläinen 2015, 23). Biokaasulaitosten syötteen alkuperä 

vaikuttaa mädätysjäännöksen käyttötapoihin esimerkiksi peltolannoituskäytön osalta 

(A 27.3.2013/7). 

Kokeissa käytetty mädätysjäännös oli Äänekosken Metsä Fibre Oy:n läheisyydessä si-

jaitsevan biokaasulaitokselta. Laitos käyttää biokaasuprosessin syötteenään pääasi-

assa Metsä Fibre Oy:n jätevesilietteitä, mutta myös Äänekosken Energian jäteveden-

puhdistamon yhdyskuntalietteitä ja muita alueen teollisuuden massoja (Hyttinen 

2016). Käytetty mädätysjäännös oli hygienisoitua ja termisesti kuivattua. Viljavuus-

palvelun analyysitulosten mukaan mädätysjäännöksen kadmiumpitoisuus oli 7,8 

mg/kg ka, eli moninkertaisesti lannoitelainsäädännössä sallitun määrän yli.  

 

5.4 Kompostoitu hevosen kuivikelanta 

Hevosen kuivikelanta sisältää hevosen lantaa ja tallilla käytettyä kuivikemateriaalia. 

Tässä kokeessa käytetyn kuivikelannan kuivikemateriaalina oli ruokohelpipelletti. 

Tila, jolta kuivikelanta haettiin, osa hevosista oli kuivitettu aiemmin sahanpurulla ja 



19 
 

 

siirrytty ruokohelpipelletiin. Tästä syystä kuivikelantaerässä saattoi olla myös sahan-

purua. Kuivikelanta oli kompostoitua, mutta tarkka kompostoinnin kestoaika ei ollut 

tiedossa. 

 

5.5 Ruokohelpi 

Ruokohelpi on monivuotinen heinäkasvi. 2000-luvun alussa ruokohelvestä suunnitel-

tiin bioenergiakasvia polttolaitoksille. Ruokohelvellä on melko pieni energiatiheys 

puuhun ja turpeeseen verrattuna ja sen poltossa ilmenneiden käytännönongelmien 

vuoksi polttolaitokset eivät mielellään halunneet käyttää ruokohelpeä. (Ruokohelpi.) 

Ruokohelven viljelypinta-ala on pienentynyt viime vuosien aikana voimakkaasti. Suu-

rimmillaan ruokohelven viljelypinta-ala oli vuonna 2007 ollen noin 19000 hehtaaria 

(Käytössä oleva maatalousmaa 2007.), kun viime vuosien aikana ala on pienentynyt 

noin 4000 hehtaariin (Käytössä oleva maatalousmaa 2017). 

 

 

 

Kuvio 1. Ruokohelpipelletti ja ruokohelpirouhe. Kokeita varten ruokohelpipelletti kos-
tutettiin, jotta sen rakenne saatiin hajoamaan rouheeksi. 
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Kokeissa käytettiin Penerg Oy:n valmistamaa ruokohelpipellettiä, jota myydään pää-

asiassa eläinten kuivikkeeksi. Koetta varten ruokohelpipelletti kostutettiin, jotta pel-

lettirakenne hajoaisi. Muuten pelletti olisi turvonnut ruukussa. Ruokohelpipohjaiset 

seokset haluttiin mukaan kokeeseen toimeksiantajan, BioKas -hankkeen aikaisem-

pien positiivisten koetulosten vuoksi. 

 

5.6 Kuitujae 

Kuitujae on sellunkeitossa syntyvä sivutuote. Haketettua puuta keitetään 150 – 170 

°C lämpötilassa valkolipeässä (natriumhydroksidi (NaOH) + natriumsulfidi (Na2S)), 

joka irrottaa puun selluloosakuituja ligniinistä. Keiton jälkeen selluloosamassa on rus-

keaa. Ennen kuin massa siirtyy valkaistavaksi, keitosta saapuva massa pestään ja laji-

tellaan. Lajittelussa massasta poistetaan epäpuhtaudet ja huonosti liuenneet puun 

osat. Huonosti liuenneet osat voivat olla normaalia paksumpia hakepaloja, tikkuja tai 

puun oksakohtia, jotka eivät ole liuenneet kunnolla niiden suuren ligniinipitoisuuden 

vuoksi. Keittomassasta kuitujaetta on noin 1 – 3 %. (KnowPulp.) Tämä poistettu osa 

on kuitujaetta, jota kutsutaan myös nimellä oksarejekti (Stenman 2018). 

Lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelossa on tyyppinimi maanparannusaineena 

käytettävälle kuitulietteelle, joka kattaa metsäteollisuuden lietteistä esimerkiksi pri-

määrilietteen, kuitujakeen ja nollakuidun (Apila Group 2013, 34). Kuitulietteiden 

käyttö sellaisenaan on rajattu kateaineeksi. Parannettu kuituliete luetaan maanpa-

rannusaineeksi, jota voidaan sekoittaa maahan. (Tyyppinimiluettelo 2016.) Kuitu-

jaetta myös poltetaan energiaksi (Apila Group 2013, 25). 
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Kuvio 2. Kokeissa käytettyä kuitujaetta 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa käytetty kuitujae (kuvio 2) on peräisin Äänekos-

ken Metsä Fibren biotuotetehtaalta. Kuitujakeen pH on sellunkeittoprosessin vuoksi 

korkea, noin 9,5. Kokeita varten kuitujakeen pH laskettiin typpihappokäsittelyllä noin 

6,8 siten että 40 litraan kuitujaetta lisättiin neljä litraa 1 % vahvuista typpihappoliu-

osta. 

 

5.7 Kuorihiekka 

Kuorihiekka on metsäteollisuuden sivutuote, joka sisältää puun kuorta, hiekkaa ja 

muuta maa-ainesta puiden kuorinta-alueelta. Kuori ja puujäte, jota ei voida muuten 

hyödyntää, poltetaan yleensä energiaksi. Kuorihiekassa on mukana paljon epäorgaa-

nista ainesta, jonka vuoksi sitä ei voida polttaa ilman seulontaa. (Apila Group 2013, 

19.) 
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Kuvio 3. Kokeissa käytettyä kuorihiekkaa 

 

Kuorihiekkaa käytetään muun muassa katemateriaalina, kaatopaikkojen maisemoin-

nissa ja viherrakentamisessa (Metsä Groupin sivuvirtoja hyödynnetään monella ar-

vokkaalla tavalla). Eräässä opinnäytetyössä on myös selvitetty kuorihiekan käyttöä 

kasvualustana. Opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan kuorihiekan ja turpeen seos 

antoi lähes yhtä hyviä kasvutuloksia, kun pelkkä turve (Ylimys 2013, 22). 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksissa käytetty kuorihiekka on Metsä Fibre:n Biotuote-

tehtaalta Äänekoskelta ja sen pH oli 6,5.  

 

5.8 Kuitusavi 

Kuitusavi, jota kutsutaan myös nimillä kuituliete ja siistausliete, on paperiteollisuu-

den sivutuote. Kuitusavi on paperi- ja kartonkitehtaiden kuitupitoisista jätevesistä 

erotettua kiinteää massaa ja sen koostumus vaihtelee tehdaskohtaisesti, riippuen 

tehtaan prosesseista ja valmistettavista tuotteista. (Tourunen 2016, 31.) Kuitusavi si-

sältää prosesseista jäteveden mukana poistuneita liian lyhyitä ja vioittuneita puukui-

tuja, jotka eivät kelpaa paperin tai kartongin valmistukseen (Apila Group 2013). Pape-
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rin ja kartongin pinnoituksessa käytetyt aineet sisältävät kaoliinia ja kalkkia, jotka ai-

heuttavat jätevedessä kuitusavelle sen hieman savimaisen olomuodon (Tourunen 

2016, 31). 

 

 

Kuvio 4. Kokeissa käytettyä kuitusavea 

 

Kuitusavea käytetään esimerkiksi kaatopaikkojen sulkemisrakenteissa sekä erilaisissa 

maaston muotoiluissa kuten meluvallien, pengerryksien- ja laskettelurinteiden muo-

toilut. Kuitusavea voidaan myös polttaa energiaksi. (Tuotannon sivutuotteet.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksissa käytetty kuitusavi on Metsä Boardin Äänekos-

ken tehtaalta, jossa valmistetaan valkaistua pakkauskartonkia. Tehtaalla kartongin-

valmistuksessa käytetään päällystyskaoliinia, -kalkkia ja massatärkkelysaineita. (Sten-

man 2018.) Tutkitun kuitusavierän pH oli 8,1. Kuitusavi on koostumukseltaan muru-

maista ja kevyttä. 
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6 Tutkimusasetelma 

Tutkimus järjestettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa Saarijärvellä kevään ja 

kesän aikana vuonna 2018. Tutkimuksessa valmistettiin valikoiduista testimateriaa-

leista seoksia, joiden ominaisuuksia tutkittiin kasvualustakäytössä. Materiaaleista val-

mistettiin yhteensä kymmenen erilaista kasvualustaseosta. 

Kasvualustaseoksilla tehtiin seuraavat analyysit ja määritykset: 

- fytotoksisuus/kasvitesti (kiinankaalin kasvatuskoe) 
- pH:n ja johtokyvyn seuranta (ravinneseuranta) 
- nitraatti- ja ammoniumtypen seuranta (ravinneseuranta). 

 

Lisäksi kiinankaalin kasvatuskokeen ja ravinneseurannan päätyttyä seoksista lähetet-

tiin näytteet tarkempiin ravinneanalyyseihin Luonnonvarakeskuksen laboratorioon 

Jokioisiin. Ravinneanalyysituloksia verrataan Viherympäristöliiton julkaisemiin kasvu-

alustojen suositusohjearvoihin ravinteiden osalta. 

Kasvitesti on standardoitu kasvatuskoe, jossa kasveja kasvatetaan kontrolloiduissa 

olosuhteissa määritellyn ajan, jonka jälkeen kasvutuloksia verrataan verranteeseen. 

Kasvatuskokeella selviää kasvin itämisen ja kasvun vaihtelu, mutta kokeella ei saa 

suoraa vastausta sille, mitkä tekijät hidastavat kasvin kasvua. Tämän vuoksi tarvitaan 

myös muita analyysejä ja määrityksiä, joiden tuloksilla pyritään analysoimaan tutkit-

tavien kasvualustaseoksien laatua ja soveltuvuutta kasvualustaksi. Tämän opinnäyte-

työn kasvatuskoe toteutettiin osittain standardin SFS EN 16086.1:2012 ”Maanparan-

nusaineet ja kasvualustat. Kasvivasteen määrittäminen. Osa 1: Kiinankaalin ruukku-

kasvatustesti”, sekä osittain VTT:n Kompostin kypsyystestit: Fytotoksisuus/Kasvitesti 

-menetelmäohjeiden mukaisesti. (SFS EN 16086.1 2012; Itävaara, Vikman, Kapanen, 

Venelampi & Vuorinen 2006.) Standardi ja VTT:n ohje poikkesivat hieman toisistaan. 

Kasvatuskokeessa testikasvina käytettiin standardin ohjeiden mukaisesti kiinankaalia, 

koska se reagoi herkästi epäedullisiin kasvuolosuhteisiin. Tutkittavista materiaaleista 

ja turpeesta valmistettiin seoksia, jotka ruukutettiin. Ruukkuihin kylvettiin kiinankaa-

lin siemenet, jonka jälkeen ruukkuja pidettiin kasvivalojen alla sopivassa lämpötilassa 

ja kosteudessa noin kahden viikon ajan. Kasvatuskokeen tuloksia analysoitiin ohjei-

den mukaisesti. Kasvatuskokeella selvitettiin kasvualustoiden ja niiden ainesosien 



25 
 

 

vaikutusta kiinankaalin itävyyteen ja kasvuun. Tuloksia verrattiin verranteeseen, eli 

pelkässä turpeessa kasvaneisiin kasveihin. Jokaisella kasvualustaseoksella tehtiin 

kolme rinnakkaista käsittelyä. 

Kiinankaalin kasvatuskokeen jälkeen alkoi ravinneseurantajakso, jossa seurattiin ker-

ran kuukaudessa kasvualustojen pH:ta, johtokykyä ja nitraatti- ja ammoniumtypen 

pitoisuuksien kehitystä kolmen kuukauden ajan. Ravinneseuranta toteutettiin Luon-

nonvarakeskuksen tutkijan Sanna Kukkosen selostamien ohjeiden mukaisesti. Erityi-

sesti lannoitevalmisteiden osalta tavoitteena oli selvittää valikoitujen lannoitevalmis-

teiden soveltuvuutta lannoitteena kasvualustakäytössä. Osa lannoitevalmisteiden si-

sältämästä typestä oli hitaasti liukenevassa orgaanisessa muodossa, jonka vuoksi am-

monium- ja nitraattitypen pitoisuuksien mittauksella oli tarkoituksena saada tietoa 

typen vapautumisnopeudesta kasveille käyttökelpoiseen, eli epäorgaanisiin typen 

muotoihin kasvualustassa. Nitraatti- ja ammoniumtypen pitoisuuksien mittausta var-

ten kasvualustoista tehtiin 1:2,5 vesiuutot ja nitraatti- ja ammoniumtypen määritys 

tehtiin Merckin RQflex 10 -reflektometrillä ja saman valmistajan Reflectoquant -am-

monium- ja nitraattimääritys-liuskoilla. Johtokyvyn ja pH:n mittausta varten kasvu-

alustoista tehtiin 1:5 vesiuutot. 

 

6.1 Kasvualustaseosten valmistus 

Tutkimuksia varten valmistettiin yhteensä kymmenen eri kasvualustaseosta (ks. tau-

lukko 4.) Saarijärvellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa 9.4.2018. Osa seok-

sista on turvepohjaisia ja osa ruokohelpipohjaisia. 
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Taulukko 4. Kokeita varten valmistetut kasvualustaseokset, seossuhteet ja tässä 
työssä seoksista käytetyt lyhenteet. 

Kasvualustaseokset Turpeen/ruokohelven ja testi-
materiaalin välinen suhde 

Kasvualustaseoksen  
lyhenne 

Turve 100 Turve 

Turve + biojätekomposti 66,6 : 33,3 Turve + Komposti 

Turve + Agra Organic 100 (1g / litra) Turve + Agra 

Turve + mädätysjäännös 87,5 : 12,5 Turve + MJ 

Turve + hevosen kuivikelanta 50 : 50 Turve + HKL 

Turve + kuitujae 50 : 50 Turve + KJ 

Ruokohelpi 100 Ruoko. 

Ruokohelpi + kuorihiekka 50 : 50 Ruoko. + KH 

Ruokohelpi + kuitusavi 80 : 20 Ruoko. + KS 

Ruokohelpi + kuorihiekka + kuitu-
savi 

40 : 40 : 20 
Ruoko. + KH + KS 

 

Kasvualustaseosten materiaaleina käytettiin ruokohelpeä, metsäteollisuuden sivu-

tuotteita ja neljä eri kierrätyslannoitemateriaalia. Käytettyjen kierrätyslannoitteiden 

ravinnepitoisuudet on esitetty liitteessä 1. Pelkkää turvetta sisältävä kasvualusta oli 

verranne, johon muiden seoksien tuloksia verrattiin. 

Taulukossa 5. on esitettynä valmistettujen kasvualustaseosten tarkempi koostumus. 

Jokaista seosta valmistettiin yhteensä neljä litraa laakeissa muoviastioissa. Seosmate-

riaalit mitattiin tilavuuden mukaan ja sekoitettiin huolellisesti. Ruokohelpipelletit tur-

votettiin vedellä rouheeksi ennen seosten tekoa. Jos pellettiä olisi käytetty ilman tur-

vottamista, pelletit olisivat turvonneet myöhemmin ruukuissa moninkertaisiksi ja 

seosten tilavuussuhteet olisivat muuttuneet. 

Kasvualustaseoksia kalkittiin arvioidun tarpeen mukaan dolomiittikalkilla siten, että 

seoksille saataisiin pH 6 – 6,5. Oletettiin, että seoksen pH nousee 0,2 – 0,3 yksikköä, 

kun 1 litraan seosta lisätään 1 gramma dolomiittikalkkia. Tällä olettamuksella ja käy-

tettyjen materiaalien alkuperäisen pH:n perusteella laskettiin seokseen lisättävän kal-

kin määrä. Kasvualustaseoksien pH ja johtokyky mitattiin seoksien tekopäivää seu-

raavana päivänä 
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Taulukko 5. Valmistettujen kasvualustaseoksien koostumukset tilavuuden mukaan. 
Jokaista seosta valmistettiin 4 litraa. 
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6.2 Kokeen pystytys ja hoito 

Kiinankaalin kasvatuskoe suoritettiin kaksi kertaa. Ensimmäinen koe jouduttiin kes-

keyttämään, koska verranteen itävyys jäi alle 90 %, jolloin tuloksia ei voitu pitää luo-

tettavina. Ensimmäisessä kokeessa turpeen sijasta käytettiin taimimultaa. Toiseen 

kokeeseen multa vaihdettiin turpeeksi, jolloin itävyys saatiin vaaditulle tasolle, eli yli 

90 %. Toinen kiinankaalin kasvatuskoe alkoi 10.4.2018, ja päättyi 26.4.2018. Kokeen 

pituus oli 16 vuorokautta. 

Kasvualustaseoksilla täytettiin kolme rinnakkaista ruukkua. Ruukut merkittiin seos-

kohtaisesti numerolla (1 – 10) sekä rinnakkaiset ruukut kirjaimilla A, B ja C, siten että 

esimerkiksi pelkkää turvetta sisältävät ruukut olivat 1A, 1B ja 1C. Ruukkuina käytet-

tiin 1 litran taimistoruukkuja, joiden multatilavuus oli 0,71 litraa. Ruukut täytettiin 

seoksilla multatilavuus rajaan asti, jonka jälkeen kukin ruukku pudotettiin muutaman 

kerran noin 5cm korkeudelta ja täytettiin uudelleen rajaan asti. Tämän jälkeen ruukut 

kasteltiin siten että aluslautaselle alkoi tihkua vettä. Lannoitus ja kastelu toteutettiin 

VTT:n ohjeiden mukaisesti. Lannoitemateriaaleja sisältämättömiä seoksia kasteltiin 

lannoiteliuoksella ja muita pelkällä vedellä (ks. taulukko 6). Lannoiteliuoksen tekoon 

käytettiin Kekkilän Superex NPK 18-5-20 vesiliukoista seoslannoitetta. Käytetyn lan-

noiteliuoksen vahvuus oli 0,5 %. Tyypillisesti kasvihuoneviljelyssä lannoiteliuoksen 

vahvuus on 0,1 – 0,3 % (Järvinen ym. 2016, 149). 

 

Taulukko 6. Vasemmalla listattuna kasvualustaseokset, jotka sisälsivät lannoitemate-
riaaleja ja oikealla kasvualustaseokset, jotka eivät sisältäneet lannoitemateriaaleja. 
Lannoitemateriaaleja sisältämättömiä seoksia kasteltiin 0,5 % vahvuisella lannoiteliu-
oksella. 

Kasvualustaseokset, jotka sisälsivät 
lannoitemateriaaleja: 

Kasvualustaseokset, jotka eivät sisäl-
täneet lannoitemateriaaleja: 

Turve + biojätekomposti Turve 

Turve + Agra Organic Turve + kuitujae 

Turve + mädätysjäännös Ruokohelpi 

Turve + hevosen kuivikelanta Ruokohelpi + kuorihiekka 

 Ruokohelpi + kuitusavi 

 Ruokohelpi + kuorihiekka +  
kuitusavi 
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Jokaiseen ruukkuun kylvettiin tasaisesti 20 kappaletta kiinankaalin ’Michihili’ -lajik-

keen siementä, joiden itävyydeksi oli ilmoitettu 94 %. Siemenet peitettiin vermikulii-

tillä. Ruukut aseteltiin arvottuun järjestykseen kasvatuspöydälle (ks. liite 2) ja peitet-

tiin muovikelmulla itämisen ajaksi. Kasvatuspöydällä lämpötila oli keskimäärin 21,2 

celsiusastetta kokeen aikana (ks. liite 3). Itämisen jälkeen muovikelmut poistettiin. 

Kasvatuspöydän yläpuolella oli neljä kappaletta Led Finlandin 60x5 watin tehoista led 

kasvivaloa, joita pidettiin päällä 16 tuntia vuorokaudesta (ks. kuvio 5). 

 

 

Kuvio 5. Kasvatuskokeeseen käytetty kasvatuspöytä. Koe järjestettiin Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun aulassa Saarijärvellä. 

 

Itämisen ja muovikelmujen poistamisen jälkeen ruukkuja kasteltiin kolme kertaa vii-

kossa siten että verrannetta ja muita lannoitevalmisteita sisältämättömiä kasvualus-

toja kasteltiin 0,5 % vahvuisella lannoiteliuoksella ja muita pelkällä vedellä. Standar-

din ohjeiden mukaisesti koe lopetettiin, kun noin viisi varsinaista kiinankaalin kasvu-

lehteä oli näkyvillä. Kokeen pituus oli 16 vuorokautta. 

Kasvatuskokeen lopetuspäivänä 26.4.2018 itäneet taimet laskettiin, ruukut ja juuri-

paakut valokuvattiin. Jokaisesta ruukusta taimet leikattiin kasvualustan pinnasta ja 

taimet punnittiin ruukkukohtaisissa erissä. Taimet jätettiin kuivumaan neljän päivän 
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ajaksi huoneenlämpöön, jonka jälkeen kuivat taimet punnittiin. Itäneiden taimien lu-

kumäärää ja ruukkukohtaisia kokonaispainoja käytettiin laskettaessa kasvuindeksiä 

standardin ja VTT:n ohjeiden mukaisesti. Kasvatuskokeen kiinankaalin siementen itä-

vyys laskettiin seuraavalla kaavalla: 

 

𝐼𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =  
𝑖𝑡ä𝑛𝑒𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡 (𝑘𝑝𝑙)

𝑘𝑦𝑙𝑣𝑒𝑡𝑦𝑡 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡 (𝑘𝑝𝑙)
 × 100 

 

6.3 Kasvualustojen ravinneseuranta 

Kasvualustojen ravinneseuranta alkoi kasvatuskokeen jälkeen. Ravinneseurantaan 

käytettiin samoja seoksia kuin kasvatuskokeessa. Kasvatuskokeen jälkeen ruukkujen 

annettiin kuivua noin viikon ajan, jonka jälkeen seoksista seulottiin kiinankaalien juu-

ret ja eroteltiin kasvatuskokeessa käytetty ruukun pinnalla oleva vermikuliitti pois 

mahdollisimman hyvin. Seokset siirrettiin takaisin ruukkuihin ja ruukut asetettiin Jy-

väskylän ammattikorkeakoulun tiloihin kattilantestauslaboratorio -halliin (ks. kuvio 

6). Kasvualustojen ravinneseurannan analyysit suoritettiin 2.5.2018, 6.6.2018 ja 

3.7.2018. Hallissa lämpötila ravinneseurannan ajan oli keskimäärin 20,8 celsiusas-

tetta (ks. liite 4). 

 

 

Kuvio 6. Ravinneseurannan ajan kasvualustaruukkuja pidettiin Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun kattilantestauslaboratorio -hallissa. 
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Ruukkuja kasteltiin ja lannoitettiin samaan tapaan kuin kasvatuskokeenkin aikana, eli 

ruukkuja kasteltiin kolme kertaa viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Jos kasteluvettä valui aluslautaselle, kastelumäärää vähennettiin. Lannoitusmäärä pi-

dettiin yhtä suurena kuin kasvatuskokeessa. Lannoitusliuoksen käyttö kuitenkin lope-

tettiin toisen nitraatti- ja ammoniumtypen määrityskerran jälkeen, koska verran-

teessa nitraattitypen määrä oli noussut korkeaksi. 

 

6.3.1 Nitraatti- ja ammoniumtypen määritys 

Kasvualustoista tehtiin nitraatti- (NO3
-) ja ammoniumtypen (NH4

+) määritys kolme 

kertaa kolmen kuukauden pituisen ravinneseurantajakson aikana. Määritykset tehtiin 

noin kuukauden välein. Määrityksissä mitattiin kasvualustojen liukoisen typen pitoi-

suudet vesiuutolla, joita varten jokaisesta kasvualustasta tehtiin lietokset seossuh-

teella 1:2,5 siten että otettiin 50 ml näyte kasvualustasta, joka sekoitettiin 125 ml tis-

lattua vettä. Lietokset laitettiin ravistelijaan tunniksi, jonka nopeudeksi säädettiin 

120 rpm. Ravistelun jälkeen lietokset suodatettiin ensin seulasarjalla ja sen jälkeen 

tehtiin hienosuodatus tyhjiöimuvälineistöllä (ks. kuvio 7). Suodatinpaperina käytettiin 

suodattimeen sopivia pyöreiksi leikattuja kahvinsuodattimia. 

 

 

Kuvio 7. Näytteiden hienosuodatukseen käytetty tyhjiöimuvälineistö ja suodatinpa-
perit. 
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Nitraatti- ja ammoniumtypen määritys tehtiin Merckin RQflex 10 -reflektometrillä 

(ks. kuvio 8) ja saman valmistajan Reflectoquant -ammonium- ja nitraattimäärityslius-

koilla. Määritysliuskat olivat tietylle mittausalueelle ja jokaiselle liuskatyypille tallen-

netiin oma lukuohjelma reflektometriin. Menetelmän luotettavuus on todettu Heino-

sen opinnäytetyössä (Heinonen 2011). Laitteesta valittiin oikea ohjelma ennen mit-

tauksen tekoa.  

 

 

Kuvio 8. Nitraatti- ja ammoniumtypen määritykseen käytetty testiliuskojen lukijalaite 
RQflex 10 -reflektometri. 

 

Määritettävästä typestä riippuen liuskat kastettiin tai upotettiin suodatetun näytteen 

alinäytteeseen ja liuskan ohjeissa määritetyn reaktioajan jälkeen liuska laitettiin ref-

lektometrin lukijaan. Laite antoi liuskan värireaktiolle tarkan mittausarvon. 

Ammoniumtypen ja nitraattitypen määritysohjeet poikkesivat hieman toisistaan. Nit-

raattitypen määrityksen reaktioaika oli yhteensä 60 sekuntia. Testiliuska upotettiin 5 

ml alinäytteeseen kahdeksi sekunniksi, jonka jälkeen liuska nostettiin pois. Muuta-

maa sekuntia ennen reaktioajan umpeutumista liuska laitettiin reflektometrin luki-

jaan ja laite antoi mittausarvon NO3
 mg/l välittömästi. Jos mittausarvo oli yli testilius-

kan määritysrajan, täytyi alinäytettä laimentaa tislatulla vedellä esimerkiksi suhteella 

1:1. Kasvualustan NO3
- pitoisuus laskettiin seuraavalla kaavalla: 

 

𝐾𝑎𝑠𝑣𝑢𝑎𝑙𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑁𝑂3 𝑚𝑔/𝑙 𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 =  

𝑁ä𝑦𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑁𝑂3 𝑚𝑔/𝑙 𝑥 0,226 𝑥 (125 𝑚𝑙 / 50𝑚𝑙) 
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Kaavassa luku 0,266 on nitraattitypen moolimassakerroin. 

Ammoniumtypen määrityksessä 5 ml alinäytteeseen lisättiin kahta reagenssia, joista 

toinen oli natriumhydroksidia ja toinen natriumdikloori-isosyanuraatti-dihydraattia. 

Sekoituksen jälkeen testiliuska upotettiin näytteeseen. Määrityksen reaktioaika oli 8 

minuuttia. Muutamaa sekuntia ennen reaktioajan umpeutumista testiliuska nostet-

tiin näytteestä ja asetettiin reflektometrin lukijaan ja laite antoi mittausarvon NH4 

mg/l välittömästi. Jos mittausarvo oli yli testiliuskan määritysrajan, täytyi alinäytettä 

laimentaa tislatulla vedellä esimerkiksi suhteella 1:1. Kasvualustan NH4
+ pitoisuus las-

kettiin seuraavalla kaavalla: 

 

𝐾𝑎𝑠𝑣𝑢𝑎𝑙𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑁𝐻4 𝑚𝑔/𝑙 𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 =  

𝑁ä𝑦𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑁𝐻4 𝑚𝑔/𝑙 𝑥 0,776 𝑥 (125 𝑚𝑙 / 50 𝑚𝑙) 

Kaavassa luku 0,776 on ammoniumtypen moolimassakerroin. 

 

6.3.2 Johtokyvyn ja pH:n määritys 

Johtokyky- ja pH-määrityksiä varten jokaisesta kasvualustasta tehtiin lietokset seos-

suhteella 1:5 siten että otettiin 50 ml näyte kasvualustasta, joka sekoitettiin 250 ml 

tislattua vettä. Lietos tehtiin lasiastiaan, joka peitettiin kannella haihtumisen estä-

miseksi. Lietos jätettiin huoneenlämpöön yön ajaksi ja seuraavana päivänä suoritet-

tiin mittaukset. Johtokyky mitattiin vwr pHenomenal® MU 6100 L -laitteella. Johtoky-

kyanturi laitettiin varovasti lietokseen, ja johtokykytulos tuli näkyviin laitteen näytölle 

muutaman sekunnin mittauksen jälkeen. 

Seuraavaksi mitattiin lietoksen pH ProfiLine pH 3110 -mittarilla. Mittari kalibroitiin 

aina ennen mittauksien tekoa. Ennen mittauksen aloittamista lietos sekoitettiin lusi-

kalla ja pH-anturi laitettiin lietokseen. Mittaustuloksen saaminen saattoi kestää 

useita minuutteja. Mittarin näytöllä näkyvän pH -arvon annettiin pysähtyä, jonka jäl-

keen mittaustulos merkittiin muistiin. 
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6.3.3 Muut ravinneanalyysit 

Ravinnetalousseurannan lopetuspäivänä 3.7.2018 seoksista lähetettiin näytteet 

Luonnonvarakeskuksen laboratorioon Jokioisiin tarkempiin ravinneanalyyseihin. Kas-

vualustoja sisältävät rinnakkaiset ruukut kaadettiin astiaan ja sekoitettiin huolelli-

sesti. Jokaisesta eri seoksesta otettiin 0,5 litran näytteet pahvisiin näytelaatikoihin, 

jotka lähetettiin samana päivänä Jokioisiin.  

Ravinneanalyyseistä tilattiin seuraavat määritykset: 

- Tilavuuspaino kg/l (SFS-EN 13040) 
- Liukoiset pääravinteet: P, Ca, K, Mg (1+2,5 HAAC-uutto, SFS-EN 13651) 
- Liukoiset typet NH4-N + NO3- (1+5 vesiuutto, SFS-EN 13652) 
- Johtokyky mS/m (1+5 vesiuutto, SFS-EN 13038) 
- pH (1+5 vesiuutto, SFS-EN 13037) 
- Kuiva-aine (SFS-EN 13040) 
- Tuhka % (SFS-EN 13039). 

 

 

7 Tulokset 

7.1 Kiinankaalin kasvatuskoe 

7.1.1 Itävyys 

Kasvatuskokeessa käytettyjen kiinankaalien siementen ilmoitettu itävyys oli 94 %. 

Kasvatuskokeen itävyys oli kaikissa yksittäisissä ruukuissa vähintään 90 %, eli itäneitä 

siemeniä oli vähintään 18 kappaletta 20:stä. Kuviossa 12 on esitettynä kolmen rin-

nakkaisen ruukun itävyyden keskiarvo. Itävyys oli keskimäärin kaikissa eri seoksissa 

vähintään 95 %. 
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Kuvio 9. Kiinankaalien itävyyden kolmen rinnakkaisen ruukun keskiarvo. Itävyys oli 
kaikissa seoksissa vähintään 95 %. Lyhenteet: Komposti = biojätekomposti, MJ = mä-
dätysjäännös, HKL = hevosen kuivikelanta, Ruoko = ruokohelpipelletti, KJ = kuitujae, 
KH = kuorihiekka, KS = kuitusavi. 

 

Turpeen ja kuitujakeen seoksessa sekä ruokohelven ja kuorihiekan seoksessa kiinan-

kaalien itävyys oli 100 %. Itävyys jäi heikoimmaksi (95 %) turpeen ja hevosen kuivike-

lannan seoksessa, sekä turpeen ja Agran seoksessa. Kokonaisuudessaan itävyys oli 

hyvä kaikissa seoksissa, eivätkä erot olleet merkittäviä eri kasvualustojen välillä. 

 

7.1.2 Kasvutulokset 

 

Kuvio 10. Seos nro 1. Verranneseoksessa, eli turpeessa kasvaneet kiinankaalit. Mui-
den kasvualustaseosten tuloksia verrataan verranteeseen. 
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Kuvio 11. Seos nro 2. Turve 66,6 % + biojätekomposti 33,3 %. Ruukkukohtaiset kas-
vuerot näkyvät selvästi. 2B-ruukussa kasvu rehevää ja lehdet ovat isoja, kun taas C-
ruukussa kasvu selvästi heikompaa kuin verranteessa (1B -ruukku). Keskimäärin kas-
vutulos näyttää paremmalta kuin verranteella. 

 

 

Kuvio 12. Seos nro 3. Turve 50 % + kuitujae 50 %. Kiinankaalien kasvu kaikissa kol-
messa ruukussa tasaisen näköistä. Kasvu on kuitenkin selvästi heikompaa kuin ver-
ranteessa (1B-ruukku). 

 

 

Kuvio 13. Seos nro 4. Turve 100 % + Agra (1g / litra). Kiinankaalien kasvu näyttää ta-
saiselta ja rehevältä. Ei merkittäviä kasvueroja ruukkujen välillä. Kasvu vähintään yhtä 
hyvää kuin verranteessa (1B-ruukku). 
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Kuvio 14. Seos nro 5. Turve 87,5 % + mädätysjäännös 12,5 %. Verranteeseen (1B-
ruukku) verrattuna kiinankaalien kasvu on heikohkoa. Ruukkukohtaisia kasvueroja 
havaittavissa erityisesti B- ja C-ruukun välillä. 

 

 

Kuvio 15. Seos nro 6. Turve 50 % + hevosen kuivikelanta 50 %. Tässä seoksessa kii-
nankaalin kasvu jäi kokeen heikoimmaksi. Kiinankaalit itivät sirkkalehtivaiheelle, 
mutta ei kasvanut enempää koko kokeen aikana. 1B-ruukku on verranne. 

 

 

Kuvio 16. Seos nro 7. Ruokohelpi 100 %. Kiinankaalin kasvu B- ja C-ruukuissa verran-
teeseen (1B-ruukku) verrattuna melko hyvää. A-ruukussa kasvu jäi selvästi heikom-
maksi kuin B- ja C-ruukuissa. 
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Kuvio 17. Seos nro 8. Ruokohelpi 50 % + Kuorihiekka 50 %. Ruokohelpipohjaisista 
seoksista tällä saatiin kokeen paras kiinankaalin kasvutulos. Ruukkukohtaiset erot 
melko pieniä ja kasvusto näyttää tasaiselta. 1B-ruukku on verranne. 

 

 

Kuvio 18. Seos nro 9. Ruokohelpi 80 % + kuitusavi 20 %. Tällä seoksella kiinankaalin 
kasvu jäi verranteeseen (1B-ruukku) verrattuna heikoksi. Verrattuna pelkässä ruoko-
helvessä kasvaneisiin kasveihin (ks. kuvio 16), kuitusavella näyttäisi olevan kasvua 
heikentävä vaikutus. 

 

 

Kuvio 19. Seos nro 10. Ruokohelpi 40 % + kuorihiekka 40 % + kuitusavi 20 %. Myös 
tässä seoksessa kuitusavi näyttää heikentävän kiinankaalin kasvua. Kasvusto on kui-
tenkin tasaisen näköistä ja ruukkukohtaiset erot pieniä. 1B-ruukku on verranne. 
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Kasvatuskokeen jälkeen kiinankaalien taimet leikattiin ja punnittiin ruukkukohtaisissa 

erissä. Standardin ohjeiden mukaisesti tulosten tulkinnassa käytettiin tuorepainoja. 

Kasvien ruukkukohtainen tuorepaino eri kasvualustaseoksissa on esitetty kuviossa 

20. 

 

 

Kuvio 20. Eri kasvualustaseoksissa kasvaneiden kiinankaalien tuorepainot ruukussa. 
Musta viiva kuvaa kolmen rinnakkaisen ruukun keskihajonnan, eli kuinka paljon kas-
vien kokonaispainot ovat laskennallisesti vaihdelleet eri ruukkujen välillä. Lyhenteet: 
Komposti = biojätekomposti, MJ = mädätysjäännös, HKL = hevosen kuivikelanta, 
Ruoko = ruokohelpipelletti, KJ = kuitujae, KH = kuorihiekka, KS = kuitusavi. 

 

Kasvien tuorepaino oli suurin biojätekompostia ja Agraa sisältävissä seoksissa. Kiinan-

kaalin biomassa oli ruokohelpipellettiä ja kuorihiekkaa sisältävässä alustassa yhtä 

suuri kuin verranneseoksessa. Muissa seoksissa painot jäivät pienemmiksi kuin ver-

ranteessa. Biojätekompostia sisältävässä seoksessa kasvien keskimääräinen koko-

naispaino oli korkein, mutta myös ruukkujen välinen kasvien kokonaispainojen vaih-

telu oli suurin. Biojätekomposti -seoksen ruukkujen taimien tuorepainot olivat 22,4g, 

33,2g ja 12,7g. 

Ruokohelpipohjaisissa seoksissa kasvien tuorepainojen vaihtelut ruukkujen välillä oli-

vat pieniä pelkkää ruokohelpeä lukuun ottamatta. Hevosen kuivikelantaa sisältävässä 
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seoksessa kiinankaali kasvoi heikoiten. Taimet itivät sirkkalehtivaiheelle, mutta eivät 

kasvaneet enempää koko kokeen aikana. 

Taulukossa 7 on esitettynä eri seoksien kasvuindeksi kasvien keskimääräisen yksit-

täispainon mukaan laskettuna. Kasvuindeksit on laskettu standardin ohjeiden mukai-

sesti ja laskukaavassa otetaan huomioon myös itävyys. Kasvuindeksi kertoo kuinka 

monta prosenttia parempaa tai huonompaa kasvien kasvu on ollut verranteessa, eli 

pelkässä turpeessa kasvaneisiin kasveihin verrattuna. Jos kasvuindeksi on 100 %, niin 

silloin kasvu on ollut yhtä hyvää kuin verranteessa.  

 

Taulukko 7. Kiinankaalien kasvuindeksi kasvien keskimääräisen yksittäispainon mu-
kaan. Lannoitelainsäädännön mukaan kasvualustan kasvuindeksin täytyy olla yli 80 
%. 

Kasvualustaseos Kasvuindeksi, % 

Turve + biojätekomposti 157 % 

Turve + Agra Organic 141 % 

Turve + mädätysjäännös 65 % 

Turve + hevosen kuivikelanta 11 % 

Turve + kuitujae 53 % 

Ruokohelpi 80 % 

Ruokohelpi + kuorihiekka 91 % 

Ruokohelpi + kuitusavi 54 % 

Ruokohelpi + kuorihiekka + kuitusavi 65 % 

 

Lannoitelainsäädännön mukaan kasvualustaan käytetyn raaka-aineen kasvuindeksin 

täytyy olla yli 80 %. Tämä vaatimus täyttyi seuraavissa seoksissa: turve + biojätekom-

posti, turve + Agra, ruokohelpi ja ruokohelpi + kuorihiekka. Muissa seoksissa kasvuin-

deksi jäi alle 80 %. 
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7.2 Ravinneseuranta 

7.2.1 Johtokyvyn muutos 

Kasvualustojen johtokyky ja pH mitattiin ravinneseurannan aikana yhteensä kolme 

kertaa. Viherympäristöliiton antamissa kasvualustasuosituksissa johtokyvyn tavoi-

tearvo on 40 mS/cm. Suositusten mukaan johtokyvyn tulisi olla yli 20 mS/cm, mutta 

enintään 60 mS/cm. Kasvualustan johtokyky kuvaa vesiliukoisten kasvinravinteiden 

määrää. Mitä korkeampia arvot ovat, sitä enemmän ravinnesuoloja on. Taulukossa 8 

on esitettynä kasvualustaseoksien johtokyvyn muutokset seoksien valmistuspäivänä 

ja seuraavien kolmen kuukauden ajan. 

 

Taulukko 8. Kasvualustaseoksien johtokyvyn muutos ravinneseurannan ajalta. Viher-
ympäristöliiton rajoitetuille kasvualustoille antamien ravinnesuosituksien mukaan 
pienin suositeltu arvo on 20 mS/cm ja suurin suositeltu arvo 60 mS/cm. 

Johtokyky, mS/cm 10.4.2018 3.5.2018 6.6.2018 3.7.2018 

Seos     

Turve * 26 28 76 86 

Turve + biojätekomposti 53 36 37 43 

Turve + Agra Organic 26 12 25 30 

Turve + mädätysjäännös 59 44 116 116 

Turve + hevosen kuivikelanta 29 15 22 28 

Turve + kuitujae * 35 13 66 113 

Ruokohelpi * 29 18 25 33 

Ruokohelpi + kuorihiekka * 29 11 29 30 

Ruokohelpi + kuitusavi * 26 12 29 33 

Ruokohelpi + kuorihiekka + kuitusavi * 22 13 15 23 

* = seoksia kasteltiin lannoiteliuoksella 6.6.2018 saakka. 

 

Ensimmäiset johtokyvyn mittaukset suoritettiin vuorokausi seosten valmistuksen jäl-

keen. Toinen mittaus tehtiin noin kaksi viikkoa kiinankaalin kasvatuskokeen päättymi-

sen jälkeen 3.5.2018. Kasvatuskokeen vaikutus seosten ravinteiden määrässä näkyy 

johtokyvyn alenemisena lähes kaikissa seoksissa. Johtokyky on toukokuussa mitattu-

jen tulosten mukaan useissa seoksissa alle suositusarvon. Kesäkuuhun mennessä 

seoksissa verranteessa ja turve + kuitujae -seoksessa johtokyky nousi niin korkeaksi, 
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että lannoiteliuoksen käyttö päätettiin lopettaa. Myös ruokohelpipohjaisia seoksia oli 

kasteltu lannoiteliuoksella, mutta näissä seoksissa johtokyky ei noussut yhtä merkit-

tävästi kuin turvepohjaisissa seoksissa. Ruokohelpipohjaisissa seoksissa johtokyky on 

alle tavoitearvon 40 mS/cm koko seurannan ajan. Mädätysjäännöstä sisältävän seok-

sen johtokyky nousi korkeimmaksi seurannan aikana. Kolmannella mittauskerralla 

kaikissa seoksissa johtokyky oli vähintään Viherympäristöliiton antamien ohjearvojen 

alarajalla, eli yli 20 mS/cm. Yli suositellun arvon, eli yli 60 mS/cm johtokyky oli seu-

raavissa seoksissa: turve, turve+ mädätysjäännös ja turve + kuitujae. 

 

7.2.2 pH:n muutos 

Viherympäristöliiton antamissa suosituksissa rajoitetuille kasvualustoille ja vaateli-

aille kasveille pH:n tavoitearvo on 6,5. Suositusten mukaan pH:n pienin suositeltu 

arvo on 5,5 ja suurin suositeltu arvo 7,5. Taulukossa 9 on esitettynä kasvualustaseos-

ten pH seoksien valmistuspäivää seuraavana päivänä mitattuna, sekä seosten pH:n 

muutos kolmen kuukauden ravinneseurannan ajalta. Seosten valmistus ja kalkitus 

tehtiin 9.4 ja seuraavana päivänä pH mitattiin ensimmäisen kerran, jonka vuoksi 

kalkki ei luultavasti ollut kerennyt vielä täysin vaikuttamaan. Vain turvepohjaiset 

seokset kalkittiin, koska seosten valmistukseen käytetty turpeen pH oli 4,7. 
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Taulukko 9. Kasvualustaseoksien pH:n muutos ravinneseurannan aikana. Seokset val-
mistettiin ja turvepohjaiset seokset kalkittiin 9.4.2018. 

pH 10.4.2018 3.5.2018 6.6.2018 3.7.2018 

Seos  
   

Turve * 5,8 6,6 5,0 5,3 

Turve + biojätekomposti 6,5 7,1 7,3 7,2 

Turve + Agra Organic 5,9 6,4 5,8 6,0 

Turve + mädätysjäännös 6,0 7,6 5,5 5,7 

Turve + hevosen kuivikelanta 6,2 5,8 5,9 6,0 

Turve + kuitujae * 5,2** 6,7 6,1 5,8 

Ruokohelpi * 5,7 6,1 6,3 6,6 

Ruokohelpi + kuorihiekka * 5,5 6,2 6,6 6,7 

Ruokohelpi + kuitusavi * 6,3 6,5 6,9 7,2 

Ruokohelpi + kuorihiekka + kuitusavi * 6,5 6,9 7,2 7,6 

* = seoksia kasteltiin lannoiteliuoksella 6.6.2018 saakka. 

** = Turve + kuitujae seos kalkittiin (2g/l) 10.4 ensimmäisen pH:n mittauskerran jälkeen, koska seok-

sen pH oli matalampi, kuin mitä ennakoitiin. 

 

Kasvualustaseoksien pH ovat ravinneseurannan ajan pääosin Viherympäristöliiton an-

tamien suositusarvojen mukaisia. Kaikkien ruokohelpipohjaisten seoksien pH:t nousi-

vat lievästi kolmen kuukauden seurantajakson aikana. Kastelulannoitettujen seoksien 

pH muuttui seurannan aikana enemmän kuin lannoitemateriaaleja sisältävien seok-

sien pH. 

 

7.2.3 Nitraatti- ja ammoniumtypen muutos 

Kuviossa 21 on nitraattitypen, ja kuviossa 22 ammoniumtypen määrät (mg / litrassa 

näytettä) kasvualustoissa ravinneseurannan ajalta. Kasvualustojen nitraatti- ja am-

moniumtypen pitoisuudet mitattiin ensimmäisen kerran noin kaksi viikkoa kiinankaa-

lin kasvatuskokeen päättymisen jälkeen. Kasvualustojen typen määrien kehityksen 

tuloksia tarkasteltaessa on tärkeää tuntea typen mineralisaatio. 
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Kuvio 21. Kasvualustaseoksien nitraattitypen (NO3
-) pitoisuudet kolmen kuukauden 

ravinneseurannan aikana. Lyhenteet: Komposti = biojätekomposti, MJ = mädätys-
jäännös, HKL = hevosen kuivikelanta, Ruoko = ruokohelpipelletti, KJ = kuitujae, KH = 
kuorihiekka, KS = kuitusavi. 

 

 

Kuvio 22. Kasvualustaseoksien ammoniumtypen (NH4
+) pitoisuudet kolmen kuukau-

den ravinneseurannan aikana. Lyhenteet: Komposti = biojätekomposti, MJ = mädä-
tysjäännös, HKL = hevosen kuivikelanta, Ruoko = ruokohelpipelletti, KJ = kuitujae, KH 
= kuorihiekka, KS = kuitusavi. 
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Kasvualustaseoksista pelkkää turvetta, turve + kuitujae ja ruokohelpipohjaisia seoksia 

lannoitettiin kahden kuukauden ajan lannoiteliuoksella, sillä ne eivät sisältäneet ra-

vinnepitoisia ainesosia. Lannoiteliuoksen anto lopetettiin toisen typen määritysker-

ran jälkeen, koska seoksissa turve ja turve + kuitujae nitraattitypen määrä oli noussut 

korkeaksi voimakkaan lannoituksen vuoksi. Nitraattitypen osalta tuloksissa näkyy eri-

tyisen selvästi se, että turpeeseen verrattuna ruokohelpi sitoo typpeä voimakkaasti 

kasveille käyttökelvottomaan muotoon, vaikka kaikkia lannoitemateriaaleja sisältä-

mättömiä seoksia lannoitettiin saman vahvuisella lannoiteliuoksella. Tämä johtuu to-

dennäköisesti siitä, että ruokohelpipohjaisten seosten C/N -suhde on ruokohelven 

vuoksi niin korkea, että kaikki lannoiteliuoksen mukana tullut typpi on sitoutunut, eli 

immobilisoitunut mikrobeille. Kasvatuskokeen aikana ruokohelpipohjaisissa kasvu-

alustoissa kasvaneet kiinankaalit ovat silti saaneet lannoiteliuoksesta typpeä myös 

omaan käyttöönsä. Luultavasti kiinankaalit olisivat kasvaneet kasvatuskokeessa pa-

remmin, jos typen määrä olisi saatu kasvien kasvun kannalta optimaaliselle tasolle. 

Lannoitemateriaaleja sisältävistä seoksista erityisesti mädätysjäännöksen määrä 

seoksessa on lannoituksen näkökulmasta ylimitoitettu, koska typpeä vapautui ravin-

neseurannan aikana moninkertaisesti enemmän kuin tarvitsisi. Mädätysjäännöksestä 

vapautui runsaasti nitraattityppeä koko ravinneseurannan ajan. 

Biojätekompostia sisältävässä seoksessa liukoisen typen määrä pysyi lähes samana 

koko seurannan ajan. Tämä kertonee siitä, että käytetty komposti on ollut kypsää ja 

stabiilia. 

Agraa sisältävässä seoksessa ammoniumtypen pitoisuus oli alussa korkea, mutta oli 

laskenut seuraavana mittauskertana. Sama ilmiö näkyy päinvastaisena nitraattitypen 

osalta. Koska Agra on orgaaninen kivennäislannoite, sen sisältämä typpi on todennä-

köisesti ollut alussa pääasiassa ammonium -muotoisena, jonka jälkeen se on nitrifi-

kaation seurauksesta muuttunut nitraattimuotoon. Agraa sisältävän seoksen nitraat-

titypen määrä nousi tasaisesti koko ravinneseurannan ajan. 

Hevosen kuivikelantaa sisältävässä seoksessa typpeä on hyvin vähän, joka voi osal-

taan selittää heikkoa kiinankaalin kasvutulosta kasvatuskokeessa. Oletuksena oli, että 

typpeä olisi ollut enemmän. Viimeisellä mittauskerralla ammoniumtypen määrä on 

noussut, joka voi tarkoittaa sitä, että seos on alkanut kompostoitumaan. Tämä voi 
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johtua siitä, että käytetty hevosen kuivikelanta ei ollut riittävän hyvin kompostoitu-

nutta, jonka vuoksi kompostoitumisprosessi on lähtenyt uudelleen käyntiin olosuh-

teiden parantuessa ja mikrobien aktivoituessa. 

 

7.3 Ravinneanalyysitulokset 

Ravinneseurannan päätyttyä kasvualustaseoksista lähetettiin näytteet Luonnonvara-

keskuksen laboratorioon tarkempiin ravinneanalyyseihin. Tulokset on koottu tauluk-

koon 10. Taulukkoon on myös koottu liukoisen typen osalta ravinneseurannan kol-

mannen määrityskerran tulokset, jotta näitä tuloksia voi verrata helpommin Luken 

laboratoriossa määritettyihin tuloksiin. Taulukossa olevat ravinneseurannan liukoisen 

typen määrät ovat nitraatti- ja ammoniumtypen määrien yhteenlaskettu summa. 

Taulukossa on myös Viherympäristöliiton antamat suositukset rajoitetuille kasvualus-

toille. Viherympäristöliiton suositukset perustuvat viljavuustutkimuksen mukaisiin 

menetelmiin (Kasvualustasuositukset 2015). Ravinneanalyysituloksia verrataan Viher-

ympäristöliiton julkaisemiin kasvualustoiden ravinnesuosituksiin, jotka on esitetty yk-

sityiskohtaisemmin taulukossa 2. 
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Taulukko 10. Kasvualustaseoksien ravinneseurannan liukoisen typen kolmannen 
määrityskerran yhteenlaskettu summa, Lukessa määritetyt ravinneanalyysitulokset 
sekä rajoitetuille kasvualustoille Viherympäristöliiton antamat suositukset. Typen 
osalta ravinneanalyysien tulokset on laskettu muotoon liukoisen typen kokonais-
määrä mg / litrassa kuivaa kasvualustaa, kun taas ravinneseurannassa tulokset ovat 
muodossa nitraatti- + ammoniumtyppi mg / litrassa tuoretta kasvualustaa, joten 
näitä tuloksia ei voi täysin verrata keskenään. Lyhenteet: Komposti = biojätekom-
posti, MJ = mädätysjäännös, HKL = hevosen kuivikelanta, Ruoko = ruokohelpipelletti, 
KJ = kuitujae, KH = kuorihiekka, KS = kuitusavi. 

 
Ravinne-
seuranta 

Ravinneanalyysitulokset, Luken laboratorio 

 
N N P Ca K Mg 

Johto-
kyky 

pH 

Yksikkö mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
mS/ 
cm 

 

Menetelmä 
1:2,5  

vesiuutto 
1:5 

vesiuutto 
HAAC- 
uutto 

HAAC- 
uutto 

HAAC- 
uutto 

HAAC- 
uutto 

1:5 
vesi-
uutto 

1:5 
vesi-
uutto 

Seos         

Turve 339 479 185 1557 770 684 82 5,1 

Turve + Komposti 49 15 230 5325 1179 689 41 7,7 

Turve + Agra 78 108 81 1548 205 600 24 6,0 

Turve + MJ 494 648 24 3212 345 493 125 5,7 

Turve + HKL 7 16 102 806 833 240 24 6,2 

Turve + KJ 177 447 152 1542 897 602 85 6,0 

Ruoko. 2,6 1,6 117 477 1030 192 28 6,5 

Ruoko. + KH 17 6,6 103 766 959 214 26 6,7 

Ruoko. + KS 3 16 112 2454 1198 213 41 6,6 

Ruoko. + KH + KS 5 18 71 7227 970 247 34 7,3 

         

Viherympäristö-
liiton suositukset 

15 – 60 10 – 30 
2000 – 
5500 

150 – 
450 

200 – 
450 

20 – 
60 

5,5 – 
7,5 

 

Liukoisen typen (N) suositeltu määrä kasvualustoissa on 15 – 60 mg/l. Ravinneanalyy-

situlosten mukaan useimmissa seoksissa typen määrä on suositusten alarajalla, sen 

alla tai reilusti suositusten yläpuolella. Tuloksissa näkyy, että ruokohelpipohjaiset 

seokset sitovat typpeä voimakkaasti, kuten todettiin jo ravinneseurantatuloksista. 

Ravinneanalyysituloksia ja ravinneseurantatuloksia ei typen osalta voi täysin verrata 

keskenään, koska ravinneanalyysien tulokset on laskettu muotoon liukoisen typen 
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kokonaismäärä mg / litrassa kuivaa kasvualustaa, kun taas ravinneseurannassa tulok-

set ovat muodossa nitraatti- + ammoniumtyppi mg / litrassa tuoretta kasvualustaa. 

Kuviossa 23 on liukoisen typen korrelaatio ravinneseurannan kolmannen määritys-

kerran tulosten ja Luken laboratoriossa saatujen tulosten välillä. 

 

 

Kuvio 23. Liukoisen typen korrelaatio ravinneseurannan kolmannen määrityskerran 
tulosten ja Luken laboratoriossa saatujen tulosten välillä. 

 

Liukoisen typen osalta tulosten korrelaation vastaavuus on korkea, 92 %. Tästä voi 

päätellä, että ravinneseurannan typen määrien tuloksia voidaan pitää melko luotet-

tavina, vaikka jonkin verran tuloksissa olikin eroja ravinneseurannan ja ravinneana-

lyysitulosten välillä. 

Liukoisen fosforin (P) suositeltu määrä on 10 – 30 mg/l. Kasvualustaseosten fosforin 

määrä on reilusti yli suositusten kaikissa muissa seoksissa paitsi mädätysjäännöstä si-

sältävässä seoksessa. Mädätysjäännös sisälsi niukasti fosforia (ks. liite 1), eikä seosta 

kastelulannoitettu kokeen aikana. 

Useissa seoksissa kalsiumin (Ca) määrä on alle suositusten, eli alle 2000 mg/l. Kuitu-

savi oli peräisin prosessista, jossa käytetään kalkkia, jonka vuoksi kuitusavi sisältää 

runsaasti kalsiumia. Kuitusavea sisältävissä seoksissa ruokohelpi + kuitusavi kalsiumia 

oli suositusten mukainen määrä ja ruokohelpi + kuorihiekka + kuitusavi kalsiumia oli 
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reilusti suositusta enemmän. Biojätekompostia ja mädätysjäännöstä sisältävissä 

seoksissa kalsiumin määrä oli suositusten mukainen. 

Kasvualustassa liukoista kaliumia (K) tulisi olla 150 – 450 mg/l. Erityisesti biojätekom-

postia ja ruokohelpeä sisältävissä seoksissa kaliumin määrä on suuri. Muissa paitsi 

mädätysjäännöstä ja Agraa sisältävissä seoksissa kaliumia on enemmän kuin suosi-

tuksissa. 

Magnesiumin (Mg) suositeltu määrä on 200 – 450 mg/l. Hevosen kuivikelantaa ja 

ruokohelpeä sisältävissä seoksissa magnesiumin määrä on suositusten mukainen, 

kun taas kaikissa muissa seoksissa yli suositusten. 

Kuviossa 24 on johtokyvyn korrelaatio ja kuviossa 25 pH:n korrelaatio ravinneseuran-

nan kolmannen määrityskerran tulosten ja Luken laboratoriossa saatujen tulosten vä-

lillä. Vastaavuus oli korkea johtokyky (91%) ja pH (85%) määrityksissä. 

 

 

Kuvio 24. Johtokyvyn korrelaatio ravinneseurannan kolmannen määrityskerran tulos-
ten ja Luken laboratoriossa saatujen tulosten välillä. 
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Kuvio 25. pH:n korrelaatio ravinneseurannan kolmannen määrityskerran tulosten ja 
Luken laboratoriossa saatujen tulosten välillä.  
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8 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää soveltuvatko ruokohelpi, eräät kierrä-

tyslannoitteet ja metsäteollisuuden sivutuotteet kasvualustoiden raaka-aineiksi. Tut-

kimuksilla pyrittiin saamaan vastaukset erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 

- Onko materiaaleilla havaittavissa kiinankaalin kasvua estävää vaikutusta? 
- Kuinka nopeasti kierrätyslannoitteiden sisältämä typpi vapautuu kasvualustaan kas-

veille käyttökelpoiseen, epäorgaanisiin typen muotoihin? 

 

Tutkittavista materiaaleista valmistettiin kasvualustaseoksia. Tutkimuksen alussa 

suoritettiin kiinankaalin kasvatuskoe, jolla selvitettiin tutkittavien materiaalien vaiku-

tusta testikasvin itävyyteen ja kasvuun. Tuloksia verrattiin verranteeseen, eli turpee-

seen. Kasvatuskokeen jälkeen seurattiin kasvualustaseoksien pH:n, johtokyvyn, am-

monium- ja nitraattitypen pitoisuuksia yhteensä kolmen kuukauden ajan. Tämän jäl-

keen seoksista lähetettiin näytteet tarkempiin ravinneanalyyseihin Luonnonvarakes-

kuksen laboratorioon Jokioisiin. Saaduilla tuloksilla pyrittiin arvioimaan materiaalien 

toimivuutta ja soveltuvuutta kasvualustoiden raaka-aineiksi. 

Pelkkää ruokohelpeä sisältävässä seoksessa, jota kasteltiin lannoiteliuoksella, kiinan-

kaali kasvoi kohtalaisesti. Kasvuindeksi oli tasan 80 %. Kolmesta rinnakkaisesta ruu-

kusta A-ruukussa kasvu oli lähes puolet heikompaa kuin B- ja C-ruukuissa. Jos kas-

vuindeksissä olisi huomioitu vain B- ja C-ruukut, kasvuindeksi olisi ollut 96 %, eli lähes 

yhtä hyvä kuin verranteella. Kasvatuskokeessa on hyvä huomioida myös se, että ruo-

kohelven typen sitominen on todennäköisesti ollut kasvua rajoittavana tekijänä. Ruo-

kohelvessä ei ollut havaittavissa merkittävää kasvun estovaikutusta kiinankaalin kas-

vatuskokeessa, mutta ravinnepuolessa on kehitettävää. Typen sitoutumisongelmaa 

voisi mahdollisesti parantaa kompostoimalla ruokohelpi ennen käyttöä. 

Metsäteollisuuden sivutuotteista tutkittiin kuitujaetta, kuorihiekkaa ja kuitusavea. 

Kuitujae oli seoksena turpeen kanssa. Kasvatuskokeessa kuitujaetta sisältävässä 

seoksessa kiinankaalin itävyys oli 100 %, mutta kiinankaalin kasvu jäi kuitenkin sel-

västi heikommaksi kuin pelkkää turvetta sisältävässä verranteessa. Tästä syystä kui-

tujakeessa vaikuttaisi olevan kasvien kasvua haittaavia ominaisuuksia. Huolimatta 
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kuitujakeen korkeasta pH arvosta, happaman turpeen kanssa tehdyn seoksen pH py-

syi hyvänä koko kolmen kuukauden seurannan ajan. Liiallisen lannoituksen vuoksi 

seoksen johtokyky ja typpipitoisuus nousi liian korkeaksi. Toisaalta arvot eivät olleet 

useimmiten korkeampia kuin pelkässä turpeessa. Puukuidulle tyypillistä typen sito-

misvaikutusta ei havaittu. Ravinneseurannan aikana kuitujaetta sisältävän seoksen 

tilavuus ruukuissa pieneni lähes puoleen rakenteen tiivistymisen vuoksi. Verrannetta 

heikomman kasvutuloksen ja suuremman kokoon painuvuuden perusteella kuitujae 

ei sellaisenaan sovellu kasvualustan raaka-aineeksi ainakaan turpeen kanssa sekoitet-

tuna. 

Kuorihiekka oli seoksena ruokohelven kanssa. Kasvatuskokeessa kiinankaalien itävyys 

oli 100 % ja kiinankaalien kasvutulos oli lähes yhtä hyvä kuin verranteena olleella tur-

vealustalla. Ravinneseurannassa ei saatu kunnollisia tuloksia pelkän kuorihiekan ty-

pen osalta, koska seoksen ruokohelpi sitoi lähes kaiken typen itseensä. Kuitenkin ra-

vinneanalyysitulosten mukaan seoksen liukoisen typen pitoisuus oli 6,6 mg/ka kg, 

kun taas 100 % ruokohelpiseoksen typen pitoisuus oli 1,6 mg/ka kg, josta voi pää-

tellä, että kuorihiekka parantaa hieman seoksen ravinnetaloutta liukoisen typen 

osalta. Myös kalsiumin (Ca) pidättyminen ruokohelpipohjaiseen kasvualustaan lisään-

tyi kuorihiekan ansiosta. Muiden tutkittujen ravinteiden (P, K ja Mg) saatavuuteen 

kuorihiekalla oli vähäinen vaikutus. Toisessa opinnäytetyössä (Ylimys 2013) havaittiin, 

että kuorihiekka voi sisältää itsessään kasveille riittävän määrän kaliumia. Tässä 

työssä kuorihiekasta ei suoraan määritetty ravinnepitoisuuksia, mutta kuorihiekka ei 

lisännyt kasveille käyttökelpoista kaliumia ruokohelven kanssa käytettynä. Kuorihiek-

kaa sisältävän seoksen pH nousi hitaasti koko seurannan ajan, eikä nousu pysähtynyt. 

Tulosten mukaan pH:n nousu kasvualustakäytössä on myös ruokohelven ominaisuus. 

Tulosten perusteella kuorihiekka vaikuttaa mahdollisesti soveltuvalta kasvualustama-

teriaalilta, mutta lisätutkimuksia tarvitaan esimerkiksi rakenteen osalta. Kuorihiekka 

on jo käytössä puistoistutusten kasvualustoissa (Puoskari 2015). 

Myös kuitusavi oli seoksena ruokohelven kanssa. Kasvatuskokeessa kuitusavella oli 

selvästi kiinankaalin kasvua estävä vaikutus. Myös MTT:n kasvualustatutkimuksessa 

(Kukkonen 2011) kuitusavella havaittiin olevan kasvin kasvua estävä vaikutus. Ravin-

neseurannassa havaittiin, että kuitusavi vähensi ruokohelpipelletin typpeä sitovaa 

vaikutusta hieman enemmän kuin kuorihiekka. Kuitusavea sisältävissä seoksissa on 
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ravinneanalyysitulosten mukaan runsaasti kalsiumia, joka kertonee siitä, että kalsium 

on kuitusavesta peräisin. Mielenkiintoista tuloksissa oli myös se, että 3 kk käytön jäl-

keen kuitusavi ei vaikuttanut kasvualustan liukoisen fosforin määrään. MTT:n kasvu-

alustatutkimuksessa (Kukkonen 2011) havaittiin että kuitusaven lisäys kasvualustaan 

paransi fosforinpidätyskykyä. Selvän kasvunestovaikutuksen vuoksi kuitusavi ei kui-

tenkaan sellaisenaan sovi kasvualustamateriaaliksi. Jos kasvua haittaavat ominaisuu-

det saataisiin poistettua esimerkiksi kompostoimalla, kuitusavi voisi olla toimiva kas-

vualustoiden raaka-aine. 

Kierrätyslannoitteista tutkittiin biojätekompostia, orgaanista kivennäislannoitetta, 

mädätysjäännöstä ja kompostoitua hevosen kuivikelantaa. Biojätekompostia sisältä-

vässä seoksessa kiinankaali kasvoi hyvin. Rinnakkaisten ruukkujen välillä kasvien pai-

noissa oli kuitenkin suuret erot. Keskiarvona laskettuna kiinankaalien painot olivat 

kasvatuskokeen suurimmat ja kasvuindeksi oli 157 %, eli kasvu oli huomattavasti pa-

rempaa kuin verranteessa. Ravinneseurannan aikana typen määrissä ei tapahtunut 

merkittäviä muutoksia. Luonnonvarakeskuksen laboratoriossa tehtyjen ravinneana-

lyysitulosten mukaan seoksessa jäljellä oleva typen määrä oli melko alhainen. Biojä-

tekomposti soveltuu kasvualustojen lannoitemateriaaliksi. 

Eläinperäisellä orgaanisella kivennäislannoitteella lannoitetussa turpeessa kiinankaali 

kasvoi myös hyvin. Tässä seoksessa kiinankaalin kasvuindeksi oli 141 %, eli orgaani-

sella kivennäislannoitteella lannoitetussa turpeessa kasvit saavuttivat keskimäärin 41 

% suuremman tuorepainon kastelulannoitettuun turpeeseen verrattuna. Positiivinen 

tulos oli myös se, että ravinneseurannan aikana kasvualustaan vapautui runsaasti li-

sää typpeä. Näiden tulosten pohjalta orgaaninen kivennäislannoite soveltuu kasvu-

alustojen hidasliukoiseksi lannoitteeksi. 

Kasvatuskokeessa mädätysjäännöksellä oli havaittavissa kiinankaalin kasvua estäviä 

vaikutuksia. Kasvit jäivät pienemmiksi kuin verranteessa. Ravinneseurannan aikana 

mädätysjäännöksestä vapautui reilusti typpeä kasvualustaan. Vapautuneen typen 

määrä oli kuitenkin niin suuri, että pienempi käyttömäärä olisi voinut olla sopivampi. 

Mädätysjäännöstä sisältävässä seoksessa kiinankaali kasvoi heikommin kuin verran-

teessa, mutta seoksessa oli ravinteita runsaasti, jonka vuoksi mädätysjäännös voi so-

veltua kasvualustojen lannoitteeksi. Toisaalta tässä tutkitussa mädätysjäännöserässä 
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kadmiumpitoisuus oli reilusti yli lannoitelainsäädännön sallitun määrän, jonka vuoksi 

se ei sovellu kasvualustojen lannoitemateriaaliksi.  

Kompostoitua hevosen kuivikelantaa sisältävässä seoksessa kiinankaali kasvoi hei-

kosti. Kuivikelannassa ei ollut lähes lainkaan typpeä, joka on voinut vaikuttaa heik-

koon kasvutulokseen. Käytetty kompostoitu kuivikelanta on voinut myös olla raakaa, 

jonka vuoksi kuivikelanta on ollut fytotoksista. Ravinneseurannan lopussa hevosen 

kuivikelantaa sisältävän kasvualustaseoksen ammoniumtypen pitoisuus nousi suu-

remmaksi kuin nitraattitypen pitoisuus, joka voi kertoa siitä, että seos alkoi kompos-

toitumaan. Tämä voi kertoa myös siitä, että kuivikelanta oli raakaa. Tämä oli kuiten-

kin vain yksi koe yhdestä hevosen kuivikelantaerästä, eikä tämän takia voi tehdä pää-

telmää, etteikö se voisi toimia lannoitusmateriaalina kasvualustoissa.  
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9 Pohdinta 

Tutkimuksen tekeminen oli haastavaa, mutta myös erittäin mielenkiintoista ja opet-

tavaista. Kokeet aloitettiin melko nopeasti opinnäytetyöaiheen saamisen jälkeen, 

jonka vuoksi kasvualustoja koskevaan kirjallisuuteen perehtyminen ennen kokeiden 

aloittamista jäi vähäiseksi. Tämän vuoksi oli ensisijaisen tärkeää, että työn ohjaajalta 

Luonnonvarakeskuksen tutkija Sanna Kukkoselta sai hyvää ohjeistusta ja tukea. 

Kasvualustoiden kehittäminen vaatii laajaa aihepiihin tuntemusta sekä ymmärrystä 

kasvien tarpeista ja kasvinravinteista. Tätä tietoa, jota vaaditaan kasvualustoiden ke-

hitys- ja tutkimustyössä, olen saanut kerrytettyä BioKas -hankkeella suorittamani eri-

koistumisharjoittelun myötä. Lisäksi olen myös opiskelujeni ohessa saanut olla mu-

kana työskentelemässä kasvualustojen kehityksessä hankkeen parissa jo useiden 

kuukausien ajan, mutta silti edelleen opin aiheesta jatkuvasti uutta. 

BioKas -hankkeessa kehitetään kierrätyspohjaisia kasvualustoja hyödyntäen erilaisia 

sivuvirtoja. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin muutamia hankkeeseen valittuja raaka-

aineita, niiden ominaisuuksia ja mahdollista soveltuvuutta kasvualustojen raaka-ai-

neiksi. Tutkimuksen alussa valmistetuilla kasvualustaseoksilla tehtiin kiinankaalin kas-

vatuskoe, jossa selvitettiin materiaalien mahdollista kasvuestovaikutusta kiinankaa-

lilla. Kasvatuskokeen jälkeen seurattiin kasvualustaseoksien pH:n, johtokyvyn, ammo-

nium- ja nitraattitypen pitoisuuksia yhteensä kolmen kuukauden ajan. 

Kasvatuskoe suoritettiin kahden eri työohjeen mukaisesti: standardin ja VTT:n julkai-

seman menetelmäohjeen mukaan. Ohjeet eroavat melko paljon toisistaan. Koe suori-

tettiin siten että osa työvaiheista suoritettiin standardin ja osa VTT:n ohjeen mukai-

sesti. Jälkeenpäin mietittynä tutkimuksen luotettavuuden kannalta olisi voinut olla 

parempi, jos työohjeista olisi valittu vain toinen. 

Tulosten vertailua ja analysointia olisi voinut selkeyttää se, jos jokaista materiaalia 

olisi sekoitettu vain turpeen kanssa. Koska tutkimuksissa osa kasvualustaseoksista oli 

ruokohelpipohjaisia niin erityisesti ravinneseurannan osalta näiden seoksien tuloksia 

oli hankala arvioida. Myös eri materiaalien suuri määrä aiheutti haasteita, sekä se 

kun osa materiaaleista oli lannoitemateriaaleja ja osa ei. Näistä syistä työn tuloksista 

oli haastavaa saada selkeää kokonaisuutta. 
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Markkinaennustusten mukaan kasvualustoiden tarve maailmalla tulee nousemaan 

nykyisestä 59 miljoonasta kuutiometristä jopa 244 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 

2050 mennessä. Turpeen osuus maailman kasvualustoistamarkkinoista on nyt noin 

70 %, mutta tulee ennustusten mukaan pienenemään noin 35 %:n vuoteen 2050 

mennessä. Näin ollen muiden materiaalien käyttö kasvualustoissa tulee nousemaan. 

Ennustetaan, että täysin uudenlaisten kasvualustojen kysyntä tulee olemaan jopa 23 

miljoonaa kuutiometriä vuonna 2050. (Remes 2019.) Näihin täysin uudenlaisiin vielä 

tuntemattomien kasvualustamateriaalien joukkoon saattaa lukeutua myös tässä 

opinnäytetyössä tutkitut kasvikuitu-, jäte- ja sivuvirtapohjaiset materiaalit. Myös ra-

vinteiden tehokkaampi kierrätys tulee olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeäm-

mässä roolissa. Kasvualustoiden kehitys on haasteellista ja aikaa vievää kehitystyötä. 

Tarvitaan vielä runsaasti innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä uusien materiaalien 

löytämiseksi ja toimivien kasvualustoiden kehittämiseksi.  
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Liitteet 

Liite 1. Käytettyjen lannoitemateriaalien ravinnepitoisuudet 

 

 N vesi- 
liukoinen 

P Ca K Mg 

 mg/kg tp mg/l mg/l mg/l mg/l 

Mädätysjäännös 1870 18,4 10938 1078,6 817,7 

Biojätekomposti 532 243,8 14195 4128,5 113 

Hevosen kuivike-

lanta 
0,419 110 - 1800 - 

 N vesi- 
liukoinen 

P Ca K Mg 

 % / ka % / ka % / ka % / ka % / ka 

Agra Organic 4-8-4 2,5 4 11 8 0,8 
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Liite 2. Kasvatuskokeen ruukkujen järjestys kasvatuspöydällä. 
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Liite 3. Lämpötilat kasvatuspöydällä kiinankaalin kasvatuskokeen aikana 

10.4.2018 – 26.4.2018. 
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Liite 4. Lämpötilat kattilantestauslaboratorion hallissa ruukkujen lähetty-

villä ravinneseurannan aikana 2.5.2018 – 3.7.2018. 
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Liite 5. Johtokyvyn ja pH:n määritys kasvualustasta. Työohje. 

Tarvikkeet: 

- 500 ml vetoisia lasipurkkeja, joissa lasikansi 
- 1 dl (keittiö)mitta 
- tislattua vettä 
- johtokykymittari  
- pH mittari 
- sekoitussauva 

 

Toteutus: 

1. Mittaa 0,5 dl kasvualustaa: ota näytettä n. 0,5 dl, kopauta 3 kertaa pöydän 

pintaa vasten ja täytä uudelleen lisäten tarvittava määrä lusikalla. 

2. Kaada lasipurkkiin ja lisää 2,5 dl tislattua vettä, sekoita huolellisesti sauvalla. 

3. Laita lasikansi paikoilleen (haihtumisen estämiseksi!) ja anna lietosten seisoa 

yön yli. 

4. Mitataan seuraavana päivänä ensin johtokyky ja sitten pH, nimenomaan tässä 

järjestyksessä! 

 

Johtokyvyn mittaus: 

1. Varo sekoittamasta vesi-kasvualustalietosta ennen johtokyvyn mittausta! 

2. Tee mittaus mittarin ohjeiden mukaisesti. 

 

pH:n mittaus: 

5. Noudata mittarin käyttöohjetta. 

6. Kalibroi pH-mittari mittarin ohjeiden mukaan. 

7. Sekoita lietos pyörittämällä. 

8. Mittaa pH upottamalla elektrodi lietokseen. Ota pH-lukema ylös, kun näytön 

lukema on ”asettunut”. Tämä voi kestää jonkin aikaa. Odota. 

9. Huuhtele sauva näytteiden välillä, valuta tippa pois. 
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Liite 6. Nitraatti- ja ammoniumtypen määritys kasvualustanäytteestä 

Reflectoquant –järjestelmällä. Työohje. 

Huom. Kaikki määritykset tehdään aina aiemmin mittaamattomasta alinäytteestä. Jos 

siis määrität samasta näytteestä nitraatti- ja ammoniumtypen, pipetoi molempiin 

oma alinäyte.  

Tarvikkeet: 

- RQFlex –reflektometri 
- Reflectoquant –nitraattiliuskoja. joiden mittausalue 5-225 mg/l NO3- 
- Reflectoquant – ammonium testiliuskoja, joiden mittausalue 0,2-7 mg/l NH4 
- Reagent NH4-1 (tulee liuskojen mukana) 
- Reagent NH4-2 (tulee liuskojen mukana) 

 

- seulasarja: 0,25 ja 0,074 mm seulat ja seulan pohja 
- tyhjiöimuvälineistö:  
- lasipullo, johon voi liittää letkun 
- hanaan kiinnitettävä kaksihaarainen kumiletku 
- pala kumimattoa, jonka keskellä reikä 
- keraaminen suodatin 
- pyöreiksi leikattuja kahvinsuodattimia (keraamiseen suodattimeen sopivia) 
- käsipaperia 
- pieni mittasylinteri  
- automaattipipetti 1-5 ml 
- pipetin kärkiä 

 

Lietoksen tekeminen: 

1. Punnitse 50 ml vastaava kasvualustanäyte 
2. Mittaa 125 ml tislattua vettä 
3. Laita näyte ja vesi astiaan, sekoita pyöräyttämällä 
4. Laita kansi päälle 
5. Laita ravistelijaan tunniksi (120 rpm) 
6. Valmistele tällä välin suodatusjärjestelmä (seulasarja + tyhjiöimuvälineistö + 

suppiloteline, suppilo ja kahvinsuodatin) ja ota esille muut tarvikkeet (nitraat-
tiliuskat säilytetään kuitenkin kylmässä mahdollisimman pitkään) 
 

Suodatus: 

7. Ota näyteastia pois ravistelijasta. 
8. Suodata ensin seulasarjan läpi, ota talteen seulan pohjalle jäänyt suodos.  
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9. Suodata suodos vielä kahvinsuodattimen läpi tyhjiöimulla. Ennen kuin alat 
suodattamaan, kytke tyhjiöimu päälle hanasta ja kastele suodatinpaperi muu-
tamalla tipalla näyteliuosta (imee suodattimen tiiviisti). Kaada tämän jälkeen 
näyteliuosta pienissä erissä suodattimelle. Älä kaada koko nestemäärää ker-
ralla, sillä suodatinpaperin voi joutua vaihtamaan tukkeutumisen vuoksi. 

 

NO3-pitoisuuden määritys: 

Sekoita suodos ja pipetoi riittävä määrä 5 ml alinäytteitä. Kun näyte on valmis mitat-

tavaksi, ota Reflectoquant liuskat kylmiöstä. Ota tarvittava määrä liuskoja pöydälle 

lämpiämään. Sulje liuskojen säilytyskotelo aina välittömästi, sillä ilmankosteus pilaa 

liuskat. Säilytä kaikki nitraattiliuskat kylmiössä.  

Määritä nitraattipitoisuus toisesta alinäytteestä näytteestä seuraavasti: 

a. Avaa reflektometri ja valitse siihen tallennettu nitraattitesti. 
b. Paina kerran Start –painiketta, jolloin näyttöön tulee 60 (reaktioaika 

60 s.). 
c. Ota nitraattiliuska käteen.  
d. Paina samanaikaisesti Start- näppäintä toisen kerran ja upota testi-

liuska näytteeseen 2 sekunniksi. On tärkeää, että tämä tapahtuu sa-
manaikaisesti!  

e. Ota liuska pois näytteestä ja valuta ylimääräinen neste pois pitkää si-
vua pitkin, imeytä neste käsipaperiin.  

f. Laita liuska lukulaitteeseen, kun reaktioajasta on jäljellä 10-20 sekun-
tia, mutta viimeistään kun kuulet ensimmäisen piippauksen (aikaa mit-
taukseen on tällöin 5 s.). Reflektometri mittaa jäljellä olevaa aikaa. 

g. Mittaus käynnistyy automaattisesti, kun reaktioaika on kulunut. Ota 
lukema ylös. 

 

Laske näytteen NO3-N pitoisuus seuraavasti: 

NO3-N mg/l näytettä = NO3 mg/l uutetta x 0.226 x (125ml/50ml)                   

 

NH4-pitoisuuden määritys: 

Sekoita suodos ja pipetoi riittävä määrä 5 ml alinäytteitä. Kun näyte on valmis mitat-

tavaksi, ota Reflectoquant ammoniumliuskat esille. Säilytä reagenssit NH4-1 ja NH4-2 

huoneen lämmössä. 

Määritä ammoniumpitoisuus toisesta alinäytteestä seuraavasti: 
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a. Avaa reflektometri ja valitse siihen tallennettu ammoniumtesti. 
b. Lisää näytteeseen NH4-1 reagenssi (10 tippaa/5 ml näytettä), laita 

tulppa ja sekoita hyvin.  
c. Lisää reagenssi NH4-2 (1 reagenssipullossa oleva mikrolusikallinen). 

Laita tulppa ja sekoita kunnes jauhe on liuennut kokonaan.  
d. Paina kerran Start –painiketta, jolloin näyttöön tulee reaktioaika (8 

min!). 
e. Poista tulppa näyteastiasta ja ota ammoniuimliuska käteen.  
f. Paina samanaikaisesti Start- näppäintä toisen kerran ja upota testi-

liuska näytteeseen. On tärkeää, että tämä tapahtuu samanaikaisesti! 
g. Kastoajan kuluttua umpeen, ota liuska pois näytteestä ja valuta yli-

määräinen neste pois pitkää sivua pitkin, imeytä neste käsipaperiin. 
Tämä tulee tapahtua nopeasti, sillä reaktioaikaa on tässä vaiheessa jäl-
jellä 10-13 s.  

h. Laita liuska lukulaitteeseen välittömästi kuivauksen jälkeen. Reflekto-
metri mittaa jäljellä olevaa aikaa. 

i. Mittaus käynnistyy automaattisesti, kun reaktioaika on kulunut. Ota 
lukema ylös. 

 

Laske näytteen NH4-N pitoisuus seuraavasti: 

NH4-N mg/l näytettä = NH4 mg/l uutetta x 0,776 x (125ml/50ml)



 
 

 

 


