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Kiertotalouden edistäminen puutarhatuotannossa

Kehittää innovatiivisia ratkaisuja 

 hävikin vähentämiseksi

 sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi yhteistyössä              
esim. alan toimijoiden kanssa

Tavoitteena aikaansaada kannattavia ja kestäviä ratkaisuja, jotka 
rohkaisevat ja vievät toimijoita uusiin toimintatapoihin ja investointeihin

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous –
uutta arvoa ja liiketoimintaa eli 
ArvoBio –hanke
www.hamk.fi/arvobio

http://www.hamk.fi/arvobio


Herättelyä aiheeseen

Mikä askarruttaa, mitä kynnyskysymyksiä 
hyönteistuotantoon liittyen?

Mitä ideoita, ratkaisuja, joilla voisi edistää 
hyönteistuotantoa integroituna puutarha-alalle?

Mitä sivuvirtoja kiinnostaisi selvittää?

Toiveita ArvoBio-hankkeelle, mitä voisi tehdä asian 
edistämiseksi?



 Työn tavoitteena selvittää

 Minkälaisia puutarhasivuvirtoja Suomessa syntyy ja 
minkälaisia määriä? Merkittävimmät määrät

 Valittujen kotimaisten puutarhasivuvirtojen soveltuvuus 
ja maistuvuus kotisirkalle ruokintakokeissa

 Opinnäytetyössä tarkempaan tarkasteluun valittujen 
hyönteisten; mustasotilaskärpäsen, jauhomadon ja kotisirkan 
kasvuvaatimukset?

 Minkälaiset puutarhasivuvirrat vastaisivat näitä vaatimuksia?

 Puutarhasivuvirtojen osuudet hyönteisille syötettävistä rehuista?

 Puutarhasivuvirtojen sisältämät toksiset ja hyönteisten kasvua 
inhiboivat aineet?

AMK:n opinnäytetyö käynnistynyt, touko-lokakuu 2017 
”Puutarhasivuvirrat hyönteistuotannossa” 
Antti Järveläinen, HAMK



Mikä on sivuvirtaa?

Lähde: Foodspill 2 -hanke
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Porkkanan biomassan jakautuminen, 
viljely

Lähteet: Pohjoismainen hävikkihanke 2016, Suojala 2000

100 % jää 

peltoon

17 % jää peltoon

42 % rehuksi

30 % kompostointi

11 % muu käyttö/ei käyttöä
Otoskoko: 27 tilaa



Ruokintakokeet

 Kotisirkan kasvatus
 Ensin yksi elinkierto hyväksi todetuilla menetelmillä 

(kananrehu + kurkku)

 Ruokintakoe

 Kuiva- ja tuorerehu

 Sivuvirran (=tuorerehu) osuus rehusta

 Rehulla tietyt kriteerit: proteiini-, kosteus-, 
hiilihydraattipitoisuus 

 Sivuvirtojen toksiset aineet (solaniini, tomatiini jne.)

 Mitä lisäarvoa sivuvirran käyttö tuo kasvatukseen



Tuorerehuvaihtoehtoja

 Ympärivuotiset sivuvirrat

 Kausittaiset sivuvirrat

 Myyntiin kelpaamattomat tuotteet 
(laatuluokat)

Muita vaihtoehtoja:

 Sienimöt

 Olki

 Nurmi

 Kaupan hevihävikki

 Banaani 

 Omena

 Ym.

 Tomaatin lehdet

 Kurkun lehdet

 Naatit

 Salaatit

 Kukka- ja parsakaalin lehdet

 Paprikat

 Porkkanat

 Mansikka



Tuorerehun tarve 
5,5 kg/kasvatuslaatikko

Tuotto 2,5 kg 
sirkkoja/kasvatuslaatikko

1 kasvatuslaatikko 
sirkkoja

Esimerkkikasvihuone: Lepaan puutarha, Hattula

Tomaatin viljelyala,  v. 2015: 1 148 m2, 2 826 kasvia

Tomaattisatoa n. 33 kg/kasvi

Vihermassaa yht. n. 11-12 kg/kasvi, josta 

lehtimassaa n. 8-9 kg/kasvi = 22 400 kg / vuosi

Tällä määrällä voitaisiin tuottaa n. 10 000 kg sirkkaa eli 

yli 4 000 kasvatuslaatikkoa.

Huom. Tässä oletuksena, että tomaatin kaikki vihermassa 

soveltuisi sirkkojen tuorerehuksi. 

Tätä testataan opinnäytetyössä.

Esimerkkilaskenta



Kiitos mielenkiinnosta!


