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Puutarhatuotannon uusi kiertotalous 
– uutta arvoa ja liiketoimintaa



Hankkeen taustaa

• Jätehierarkian mukaisesti tulisi

- Jätteen syntyä ensisijaisesti ennaltaehkäistä ja minimoida

- Kierrätystä ja hyödyntämistä edistää:

 Elintarvikekelpoisen aineksen ruokakäyttöä lisätä

 Elintarvikkeeksi kelpaamaton aines hyödyntää  muulla 

tavoin

Hävikin vähentäminen ja sivuvirtojen hyödyntäminen 

puutarhatuotannon koko ketjussa

• Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen kaatopaikka’kielto’ 
(v.2016 alusta)   hyödyntäminen materiana ja energiana

• Kiertotalousajattelu – maailmanlaajuinen megatrendi ;

kiertotalous lisää kilpailukykyä ja tuottavuutta
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ja  biojalostamon tuotteet

• Jätteen muodostumisen 

ehkäiseminen/ 

vähentäminen

• Uudelleenkäyttö

• Kierrätys

• Prosessointi, materia-

hyödyntäminen

• Energiantuotanto (sis.tuhka)

• (Hävittäminen, kaatopaikka)

• Farmaseuttiset yhdisteet

• Kosmetiikan ainesosat

• Elintarvikkeiden ainesosat 

(erit. funktionaaliset)

• Rehujen ainesosat

• Muun teollisuuden raaka-

aine (foss. korv.) 

• Ravinteet

• Energia (foss. korv.)

Lopputuotteen hinta 

keskimäärin /kg

Arvo vs. prosessoinnin monimutkaisuus

Jätehierarkia



Hankkeen tarve ja tausta 
Esimerkkinä:
Puutarhatuotannon VIHERBIOMASSA 
(kasvihuonetuotannosta)

 Viherbiomassan kaatopaikkasijoituksen ja bulkkikäsittelyn 
(’läjitys’, kompostointi) korvaaminen lisäarvoa tuottavilla 
ja kestävillä menetelmillä
• Teollisten raaka-ainejakeiden erottaminen 

biokomponentit, biopolymeerit 
• Biomassa biokaasuksi ja ravinteet kiertoon
• Biomassasta biohiiltä
• Biomassasta hyönteisten ravintoa
• …

Uudet hyödyntämismahdollisuudet yhä lähempänä 
toteutumista, paljon tutkimusta ja testausta menossa eri 
aloilla:
- Arvojakeiden (kuidut, proteiini, rasva ym.) erotustekniikoiden 

kehittyminen, kannattavuuden ja 
tietoisuuden/hyväksynnän/kysynnän lisääntyminen 
(mm. elintarvike- ja rehukäyttö, lemmikkiruoat, kosmetiikka ym.)



• Uusien innovatiivisten ratkaisujen löytäminen puutarha-
tuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden 
hyötykäytön tehostamiseksi yhteistyössä alan 
toimijoiden, neuvonnan, tutkimuksen ja koulutuksen 
kanssa valtakunnallisesti -> kiertotalouden edistäminen 
puutarhatuotannossa

• Uusien yhteistyö- ja yritysverkostojen edistäminen, 
ongelmien tunnistamiseksi, ratkaisujen kehittämiseksi ja 
innovaatioiden jalkauttamiseksi

Hankkeen tavoitteet

 Taloudellisesti kannattavat ja kestävät ratkaisut, joilla rohkaistaan 
toimijoita uusiin toimintatapoihin ja investointeihin valtakunnallisesti



Tavoitteet työpaketeittain

TP1  (12/2015 - 12/2016):

• Tunnistaa puutarhatuotannon hävikin vähentämiseen ja 

sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

• Tuoda esiin hyviä käytänteitä

TP2  (8/2016 – 3/2018):

Uudet lisäarvoa tuottavat ratkaisut, joita tässä identifioidaan ja 

kehitetään käytännössä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

1) Hävikin eliminointi – innovointi 

2) Uusia tuotteita kevyesti prosessoimalla 

3) Arvojakeita tuottava ja kokonaisprosessointia edustava malli

TP3 (4/2017 – 10/2018):

Uusien ratkaisujen ja toimintamallien taloudellinen kestävyys ja

ympäristövaikutus



Työpaketti 1 - aktiviteetit
Hävikin/sivuvirtojen kartoitukset 

- Aiempien kartoitusten ja selvitysten tulosten koonti (Katri Joensuu, Luke)

- Tilanteen päivitys (kaksi opinnäytetyötä valmistumassa, HAMK)
- Leena Luoma: Mansikan- ja herukanviljelyn hävikki ja sivuvirrat
- Antti Toukola: Avomaavihannesten hävikki ja sivuvirrat

- Puutarhatuotannon sivutuotteista arvojakeita kosmetiikkasovelluksiin , 
’Horticultural By-products in Finland for Potential Use as Cosmetics Ingredients’ 
(projektityö: aikuisop. Irene Karlstedt ja vaihto-op. Svenja Schneider, HAMK)

- Viherbiomassakartoitus – tomaatti ja kurkku
- Biomassamittaukset, määräkartoitus, koostumusanalysointi, hyödyntämistilanne

(projektityö: Sara Kujansuu, Karl Nieminen, Santtu Onikki, Ari Meriläinen, HAMK)

- Koostumusanalysointi jatkuu (HAMK ja Luke, hanketyö)
- Biokaasupotentiaali, bioetanoli ja biohiili (opiskelijaryhmän projektityö, ja 

hanketyö, HAMK)
- Viherbiomassat hyönteisten ruokana (Antti Järveläinen, opinnäytetyö, ja 

opiskelijaryhmien tuotekehitys- ja prosessisuunnitteluopintojen aiheet, HAMK)

Hyvien käytänteiden kuvaukset , tulossa nettisivuille



Työpaketit 2 ja 3, tilanne

• TP2
BiomassaAtlas (Luke)

Lisäarvoa tuottavia ratkaisuja haetaan, kehitetään ja 
testataan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa!

- Opinnäytetyö muoviruukkujen kierrätyksestä 
(Sanna Niemi, HAMK, käynnissä)

Innovaatiokilpailu opiskelijoille
Julkistaminen NYT    

• TP3
Toteutetaan TP2 tulosten pohjalta

Sivu 8 12.4.2017



Sivu 9 12.4.2017

Kts. hankkeen nettisivut:
http://www.hamk.fi/arvobio

INNOVAATIOKILPAILU
21.11.2016 – 31.5.2017

http://www.hamk.fi/arvobio


Yhteystiedot

Hankesivut:   
www.hamk.fi/arvobio ja facebook:
https://www.facebook.com/Puutarhatuotannon-kiertotalous-1704521443135473/?fref=nf

HAMK
Maritta Kymäläinen, maritta.kymalainen@hamk.fi, p. 0400 909 564
Sirkka Jaakkola, sirkka.jaakkola@hamk.fi, p. 03-646 5242

Luke
Anne Pihlanto, anne.pihlanto@luke.fi, p. 029 532 6438
Eila Järvenpää, eila.jarvenpaa@luke.fi, p. 029 532 6189 

ProAgria ÖSL
Meira-Pia Lohiluoma, meira-pia.lohiluoma@lantbrukssallskapet.fi, 
p. 050 568 5515
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