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1. Avomaanvihannesten 
sivuvirta viljelyn, varastoinnin 
ja lajittelun aikana
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Mikä on sivuvirtaa?
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SIVUVIRTA

Lähde: Foodspill 2 –hanke, Hartikainen ym. 2014

Esim. 
naatit, olki

RUOAKSI TUOTETTU



1. Avomaanvihannesten ruoaksi tuotettu 
sivuvirta viljelyn, varastoinnin ja lajittelun aikana

• Pohjoismainen katsaus (Franke ym. 2016)
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Sivuvirta
alkutuotannossa 
(%)

Sipulit 15

Keräkaali ym. 15

Kukka- ja 
parsakaali

13

Salaatit 17

Kurkut 1

Herneet 19

Porkkanat, nauriit 26

Muut vihannekset 15

Perustuu hankkeessa 
tehtyihin kyselyihin ja 
kirjallisuuslähteisiin



Porkkanan ruoaksi tuotettu 
sivuvirta

Sivu 6 21.2.2018



Porkkanan ruoaksi tuotetun sivuvirran 
aiheuttajat

• Kysely viljelijöille, 27 vastausta
• 74 % tuotannosta päätyy elintarvikkeeksi
• Sivuvirtaa keskimäärin 26 % (vaihtelu 0-50 % eri vastaajilla)
• Pellolle jää noin 6 % sadosta (perustuu peltomittauksiin)
• Lähde: Hartikainen ym. 2017
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0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Väärä koko tai muoto
Kasvitaudit, pilaantuminen

Muu ulkonäkövirhe
Tuhohyönteiset ja -eläimet

Sääolosuhteet
Korjuutekniikka

Ei sopivaa ostajaa
Muu laatuvirhe
Väärä säilytys

Ylituotanto
Viljelytoimenpiteet

Inhimillinen virhe
Taloudellinen kannattamattomuus

Muu syy

Korjuun aikana
Korjuun jälkeen



Porkkanan ruoaksi tuotetun sivuvirran 
aiheuttajat: väärä koko/muoto
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HYÖDYNNETTÄVISSÄ, 
JOS LÖYDETÄÄN 
TALOUDELLINEN 
KÄSITTELYKETJU

Kuva: HAMK/Paula Rannikko



Porkkanan ruoaksi tuotetun sivuvirran 
aiheuttajat: kasvitaudit
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Jo viljelyvaiheessa ja etenkin 
varastoinnin aikana

PILAANTUNEET 
PORKKANAT EIVÄT 
KELPAA IHMIS-
RAVINNOKSI TAI 
REHUKSI

Kuvat: Luken arkisto/Asko Hannukkala

Kuva: HAMK/Sirkka Jaakkola



Porkkanan ruoaksi tuotetun sivuvirran 
aiheuttajat: tuholaisvioitukset

• Esimerkiksi v. 2017 porkkanakempin aiheuttamat 
vioitukset olivat huomattavia
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Kuva: HAMK/Sirkka Jaakkola

Kempin vioittama porkkana on 
puumainen ja mauton



Porkkanan varastohävikki vaihtelee 
huomattavasti vuosien ja peltojen välillä

• Varastohävikki eri lohkojen sadossa voi samanakin 
vuonna olla 0 % tai 50 %

• Vanhala, P. (toim). 2008. Porkkanan laadun 
parantaminen. Maa- ja elintarviketalous 128 
(http://www.mtt.fi/met/pdf/met128.pdf) 
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Satovuosi Ajankohta Hävikki -%, 
min.

Hävikki -%,
max

Hävikki -%, 
keskiarvo

2005 1/2006 4 51 25

n=26 peltoa 3/2006 0 100 36

2006 1/2007 0 67 23

n=24 peltoa 3/2007 1 100 25

http://www.mtt.fi/met/pdf/met128.pdf


• Revi-hankkeen (www.luke.fi/projektit/revi) 
varastointituloksia porkkanasta, syksy-talvi 2016-2017

• 16 peltolohkoa eri puolilla Suomea, näytteet haettu 
varastointikokeeseen suoraan pellolta

• säilyvyys analysoitu kolme kertaa joulukuun ja 
maaliskuun välillä
- 1.12. varastotautien pilaamia 0-20 %, keskiarvo 3,9 %
- 24.1. varastotautien pilaamia 0-31 %, keskiarvo 11,7 %
- 13.3. varastotautien pilaamia 5-57 %, keskiarvo 20,2 %
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Porkkanan varastohävikki vaihtelee huomattavasti 
vuosien ja peltojen välillä

http://www.luke.fi/projektit/revi


Ruokasipulin ruoaksi tuotettu 
sivuvirta
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Ruokasipulin ruoaksi tuotetun sivuvirran 
aiheuttajat
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• Kysely viljelijöille, 26 vastausta
• 89 % tuotannosta päätyy elintarvikkeeksi
• Sivuvirtaa keskimäärin 11 % (vaihtelu 0-50 % eri vastaajilla)
• Pellolle jää noin 3 % sadosta
• Lähde: Hartikainen ym. 2017

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Kasvitaudit, homeet, pilaantuminen
Merkittävä laatuvirhe (kuoriintuminen ym.)

Kosmeettinen virhe (pinnassa virheitä ym.)
Väärä koko tai muoto

Väärä säilytys
Ylituotanto

Muu laatuvirhe
Inhimillinen virhe

Ongelma kylmäketjussa
Muu syy

Tuhohyönteiset ja -eläimet
Viljelytoimenpiteet
Ei sopivaa ostajaa

Kuljetus-/varastointiaika
Sääolosuhteet

Taloudellinen kannattamattomuus
Korjuutekniikka

Korjuun aikana

Korjuun jälkeen



Ruokasipulin ruoaksi tuotetun sivuvirran 
aiheuttajat: kasvitaudit
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Kuvat: Luken arkisto/ Johanna Rihtilä ja Asko Hannukkala

Istukassipulin laatu vaihtelee vuosittain. 
Terve istukas vähentää kasvitauteja.
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Ruokasipulin ruoaksi tuotetun sivuvirran 
aiheuttajat: kuorien irtoaminen

Kuvat: HAMK/Sirkka Jaakkola



Ruokasipulin varastohävikin vaihtelu 

• Neljällä haastatellulla luomusipulitilalla hävikki 10-60 %
(sisältää varastoinnin aikana pilaantuneen ja 
myyntikelvottoman sadon). (Iivonen ym. 2014)

• V. 2015 Lukessa istukasvertailukokeita useilla 
sipulitiloilla (8 peltolohkoa)
- Tammikuussa pilaantuneiden sipuleiden osuus 3-15 %, 

keskiarvo 7 %
- Maaliskuussa pilaantuneiden sipuleiden osuus 3-24 %, 

keskiarvo 9 %
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Keräkaalin ruoaksi tuotettu 
sivuvirta
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Keräkaalin ruoaksi tuotetun sivuvirran aiheuttajat
• Yleisin syy hävikkiin on kerien pilaantuminen varastoinnin 

aikana
• Keriä kauppakunnostettaessa voi pilaantuneita kerän lehtiä 

poistaa, mutta pahoin pilaantuneet kerät menevät kokonaan 
hävikkiin

• Myös tuholaisvioitukset voivat olla ajoittain iso ongelma
• Sivuvirran osuus arviolta n. 15 % sadosta (Franke ym. 2016), 

(ei suomalaisesta tuotannosta kerättyä tietoa)
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Kuvat: Luken arkisto/Jenni Lehtoaho



2. Sivuvirtojen hallinta viljelyn 
ja varastoinnin aikana
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2. Sivuvirtojen hallinta viljelyn ja 
varastoinnin aikana

• Hävikin suuruuteen vaikuttavat lukuisat tekijät viljelyn 
suunnittelusta sääoloihin ja varasto-olosuhteisiin asti

• Esimerkiksi varastotautien ilmeneminen on seurausta 
monen tekijän vuorovaikutuksesta
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TAUTI

KASVI
perimä, elinvoima, 

kasvu

YMPÄRISTÖ
Biologinen, kemiallinen 

ja fysikaalinen

TAUDINAIHEUTTAJA
Läsnäolo, kyky aiheuttaa 

tautia, aktiivisuus



Sivuvirtojen hallinta alkaa viljelyn 
suunnittelusta

• Peltolohkon valinta
- Sopiva maalaji
- Hyvä maan rakenne ja kuivatus
- Korkea biologinen aktiivisuus maassa
- Tasapainoinen ravinnetila

• Hyvä viljelykierto ja esikasvien valinta
• Käyttötarkoitukseen sopivan lajikkeen valinta
• Laadukas siemen ja terveet pikkuistukkaat
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Viljelytoimien huolellinen toteutus vähentää 
sivuvirtaa
• Viljelytoimien oikea ajoitus
• Tasapainoinen lannoitus
• Riittävä kastelu
• Rikkakasvien hallinta
• Tuholaisten ja kasvitautien tarpeenmukainen torjunta

• Kasvukauden säihin viljelijä ei voi vaikuttaa – niillä 
erittäin iso merkitys!
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Sadonkorjuuvaihe vaikuttaa kasvisten 
sivuvirtojen määrään 

Sivuvirtoja vähentää:
• Oikea ajoitus
• Hellävarainen tekniikka
• Nopea sadon jäähdytys

• Sadonkorjuuvaiheen säätila vaikuttaa, mutta korjuuta ei 
voi aina ajoittaa pelkästään hyviin korjuuoloihin (etenkin 
kasvukauden lopulla, jolloin nostetaan sato varastoon)
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Varastoinnin aikana voidaan vain ylläpitää 
laatua, ei parantaa sitä

• Nopea jäähdytys
• Tasainen ja optimaalinen varastolämpötila lajin mukaan
• Riittävä ilman kosteus
• Ilman kaasukoostumus (säätöilmavarastot)
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Tuotteen ulkonäköön liittyvistä 
laatukriteereistä ja markkinatilanteesta 
aiheutuva sivuvirta 

• Satoa jää myymättä ensisijaiseen elintarvikekäyttöön 
myös vähäisempien laatuvikojen takia

• Porkkanalla keskimäärin 12 % sadosta päätyi sivuvirraksi 
1 luokan tuotteesta poikkeavan koon, muodon tai pienten 
kosmeettisten pintavikojen takia (Hartikainen ym. 2017).

• Jonkin verran sivuvirtaa syntyy myös 
ylituotantotilanteissa, kun koko sadolle ei löydy sopivaa 
ostajaa tai sadon kuljetus jatkokäyttöön ei ole 
taloudellisesti kannattavaa.
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Sivuvirrat hallintaan

1. Viljelymaiden kunnon seuranta ja maiden 
ominaisuuksien parempi ymmärtäminen 

2. Uusia peltoja  ja kokonaan uusia alueita viljelyyn
3. Huolellisuus viljelyssä
4. Kasvintuhoojien huolellinen hallinta
5. Varastointitekniikan kehittäminen edelleen (esimerkiksi 

lämpötilan tarkempi säätely)
6. Oikeat säilytysolosuhteet myös ketjun seuraavissa 

portaissa
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Viljelijöiden kiinnostus löytää parempia 
hyödyntämistapoja sivuvirralle

• Viljelijöiden kiinnostus uusien hyödyntämisratkaisujen 
etsimiseen vaihtelee kasvilajeittain

• Porkkanatiloista suurikokoisimmat suhtautuivat 
positiivisimmin

28
21.2.201
8

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Porkkana (n=24)

Sipuli (n=24)

Jäävuorisalaatti (n=4)

Tarhaherne (n=35)

Kyllä

Ehkä

Ei

Lähde: Hartikainen ym. 2014 ja 2017



3. Uusia mahdollisuuksia 
sivuvirtojen hyödyntämiseen
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Ruoaksi tuotetun sivuvirran 
hyödyntämismahdollisuuksia

• Hygieniseltä laadultaan hyvälaatuiset kasvikset, esim. 
ylijäämäsato:
- Jatkojalostus kevyesti prosessoiduiksi tuotteiksi (raasteet, jauheet, 

mehut) http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-
kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-
kaytanteet/Documents/Arvobio_Sivuhy%c3%b6ty%20case%20kaali.pdf

- Pakastus
- Kuivaus esim. lemmikkieläinruokien tai kosmetiikan raaka-aineeksi 

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-
kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-kaytanteet/Documents/Karlstedt%20Irene.pdf

- Käyttö hyönteisten rehuna  
https://www.youtube.com/watch?v=PqcjllYaIkY&feature=youtu.be
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-
kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-
kaytanteet/Documents/Tietokortit_Hy%c3%b6nteiset.pdf
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http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-kaytanteet/Documents/Arvobio_Sivuhy%c3%b6ty case kaali.pdf
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-kaytanteet/Documents/Karlstedt Irene.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PqcjllYaIkY&feature=youtu.be
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-kaytanteet/Documents/Tietokortit_Hy%c3%b6nteiset.pdf


Ei-ruoaksi tuotetun sivuvirran 
hyödyntämismahdollisuuksia
• Vihannesten kuoret

- Porkkanankuorten tuoresäilöntä rehutuotteeksi 
https://www.luke.fi/porkkanankuorista-muhentuu-arvonlisaa/

- Sipulinkuoripuriste (terveysvaikutteinen rehukomponentti) 
https://www.youtube.com/watch?v=9nKYEm2Y2iE&feature=youtu.be

- Kosmetiikka ja hygieniatuotteiden raaka-aineena, esim. 
porkkanankuorisaippua https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/uutiset/561878-
havikista-hyodyksi-porkkanankuorista-saippuaa

- Kompostointi maanparannusaineena https://www.luke.fi/porkkanankuorista-
muhentuu-arvonlisaa/

• Tomaatin ja kurkun lehdet ja varret
- Lehdet hyönteisten rehuna 
• https://www.youtube.com/watch?v=PqcjllYaIkY&feature=youtu.be
• http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-

kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-
kaytanteet/Documents/Tietokortit_Hy%c3%b6nteiset.pdf

- Kuituraaka-aineena http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-
uusi-kiertotalous/julkaisut-ja-hyvat-
kaytanteet/Documents/Report%20Jorrit%20Dortland%20.pdf
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Sivuvirtojen hyötykäytön haasteet

• Sivuvirrat hajallaan laajoilla alueilla
• Sivuvirtojen syntyminen kausittaista ja vuosittainen 

vaihtelu suurta
 Logistiikkakustannukset

• Tuoreen biomassan säilyvyys heikkoa
• Huom! Pilaantunutta satoa ei voi käyttää rehu-tai

elintarvikekäyttöön
• Sivuvirroista liiketoimintamahdollisuuksia uusille yrittäjille 
– viljelijä ei voi keskittyä kaikkeen – verkostoituminen ja 
yhteistyö oleellista!
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