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Liisa Stark 

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous 

– uutta arvoa ja liiketoimintaa



Uusia innovatiivisia ratkaisuja 

 puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi 

 sivuvirtojen hyötykäytön tehostamiseksi 

 yhteistyössä alan toimijoiden, neuvonnan, 

tutkimuksen ja koulutuksen kanssa valtakunnallisesti

 kiertotalouden edistäminen puutarhatuotannossa

TAVOITE

BIOSIVUVIRRAT !
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A

L
K

U
T

U
O

T
A

N
T

O

RUOAN 

TUOTANTO

RUOAKSI 

TUOTETTU 

SATO

ELINTARVIKE-

KÄYTTÖÖN 

MYYTY SATO

MUU 

TUOTANTO

EI-RUOAKSI 

TUOTETTU 

SIVUVIRTA

RUOAKSI 

TUOTETTU 

SIVUVIRTA

sekä syömäkelpoista 

että syömäkelvotonta 

sivuvirtaa

E
L

IN
T

A
R

V
IK

E
J

A
L

O
S

T
U

S

ELINTARVIKE-

JALOSTUKSEEN 

MYYTY SATO

ELINTARVIKE

TUOTE

RUOAKSI 

TUOTETTU 

SIVUVIRTA

esim. koristekasvit

esim. naatit, 

kurkun/tomaatin 

lehdet ja varret

sekä syömäkelpoista 

että syömäkelvotonta 

sivuvirtaa Ensisijaisesti 

elintarvikekäyttöön:

• ”Erinomanlaiset” kasvikset

• Kevyt prosessointi

Muu käyttö:

• Ravinnelisät

• Hyönteisten rehu, ym. rehukäyttö

• Lemmikkieläinruoka

• Kosmetiikka-ainesosat; Pakkausmateriaali

• Biokaasu/ravinnekierrätys, biohiili, ym.



Hankkeessa tunnistettuja ja jatkoon valittuja potentiaalisia sivuvirtoja:

• Kasvihuonetuotannon viherbiomassat (mm. kurkun, tomaatin lehdet ja varret)

• Avomaatuotanto: 

• Porkkanan, sipulin ja kaalin sivuvirrat (tilatason prosessointisivuvirta, 

huonolaatuinen/ kauppakelvoton vihannes)

• Mansikka (rönsyt, huonolaatuinen marja), herukka, tyrni ym. marjat

• Markkinahäiriöistä johtuvat merkittävät hävikki/sivuvirtapiikit: ruoaksi tuotetut 

sivuvirrat - tomaatti, kurkku, kaali, yrtit

Potentiaalisia ratkaisuja / hyödyntämismenetelmiä / hyödyntäjätahoja 

selvitettäväksi:

• Ensisijaisesti saatava elintarvikekelpoinen aines ruokakäyttöön: 

• Kevyesti prosessointi esim. tomaatin jatkojalosteiksi 

• 2-laatuisten ”vääränlaisten” vihannesten ja hedelmien myynti brändäämällä ne 

ja tuomalla ne näkyvästi esiin 

• Arvokkaiden raaka-ainejakeiden erottaminen -> biokomponentit, biopolymeerit 

(+ jämän hyödyntäminen, esim. biohiileksi, biokaasuksi-> ravinteet kiertoon) 

• Kosmetiikka-, ravinnelisä-, rehu-, lemmikkieläinruoka-, pakkaussovellukset

• Käyttö hyönteisten ruokana + jämän hyödyntäminen (esim. biokaasuksi->ravinteet 

kiertoon)

Valittuja sivuvirtoja ja selviteltäviä 

hyödyntämisvaihtoehtoja  



TP1:ssa valituille sivuvirroille testataan joitakin 

ratkaisuja, joista seuraavassa pari esimerkkiä… 

Lepaan puutarhamessut 2017



Ulkonäöltään poikkeavien 2. luokan kasvisten 

myynti suoraan kuluttajalle (1/2)

• Selvitetään olisiko mahdollista saada nykyistä suurempi osa 2-laatuisista 

ulkonäöltään poikkeavista kasviksista ohjattua suoraan elintarvikekäyttöön

• Porkkanantuotannon sivuvirtojen aiheuttajat:
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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 kannattamattomuus

Muu syy

Korjuun aikana

Korjuun jälkeen

Kuva: HAMK/Paula Rannikko



Ulkonäöltään poikkeavien 2. luokan kasvisten 

myynti suoraan kuluttajalle (2/2)

• Ulkomailla 2. luokan tuotteiden 

myyntikampanjoista on saatu hyviä 

kokemuksia 

• Tällä hetkellä Suomessakin on ruokakaupoissa 

myynnissä 2-laatuisia, ’käyriä kurkkuja’ ja ’toisenlaisia 

tomaatteja’

- Kuluttajapalaute on ollut hyvin positiivista

- Saatavuus rajoittaa myyntiä enemmän kuin kysyntä

• Muita kuin kasvihuonevihanneksia ei ole juuri ollut 

myynnissä, pääsyynä tuotteiden 1. luokkaa jopa         

30-50 % pienempi tuottajahinta

Sivu 7 19.1.2018

Kuva: http://www.pty.fi/kaupan-toiminta/ruokahavikin-vahentaminen/prisman-kayrat-

kurkut-ja-toisenlaiset-tomaatit-maistuvat-suomalaisille/

Kuvat: https://your.asda.com/news-and-blogs/wonky-veg-jan-2017

http://itm.marcelww.com/inglorious/

https://www.ourtesco.com/2016/04/14/our-perfectly-imperfect-range/

https://safkanet.fi/2014/09/25/rumat-kasvikset-valtaavat-hyllytilaa/
https://safkanet.fi/2014/09/25/rumat-kasvikset-valtaavat-hyllytilaa/
http://www.pty.fi/kaupan-toiminta/ruokahavikin-vahentaminen/prisman-kayrat-kurkut-ja-toisenlaiset-tomaatit-maistuvat-suomalaisille/
https://your.asda.com/news-and-blogs/wonky-veg-jan-2017
http://itm.marcelww.com/inglorious/
https://www.ourtesco.com/2016/04/14/our-perfectly-imperfect-range/


Porkkanankuoren non-food käyttö

Sivu 8 19.1.2018
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Rasi et al. 2016 

www.bestfinalreport.fi
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Hankesivut:   
www.hamk.fi/arvobio https://www.luke.fi/projektit/arvobio-arvonlisaa-ruokaketjuun/ ja 

facebook:
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