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Puutarhatuotannon uusi kiertotalous –
uutta arvoa ja liiketoimintaa eli 
ArvoBio –hanke

• ArvoBio –hanke,  12/2015 – 11/2018 
Valtakunnallinen Manner-Suomen maaseudun 

• kehittämisohjelma 2014-2020

• www.hamk.fi/arvobio

Uusia innovatiivisia ratkaisuja 

 puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi 

 sivuvirtojen hyötykäytön tehostamiseksi 

 yhteistyössä alan toimijoiden, neuvonnan, 

tutkimuksen ja koulutuksen kanssa 

valtakunnallisesti

 kiertotalouden edistäminen 

puutarhatuotannossa

BIOSIVUVIRRAT !

http://www.hamk.fi/arvobio


Hyönteiset ja puutarhatalouden sivuvirrat -video

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

https://www.youtube.com/watch?v=PqcjllYaIkY&feature=youtu.be
http://www.hamk.fi/arvobio


 Työn tavoitteet

 Valittujen kotimaisten puutarhasivuvirtojen ja yrttien 
maistuvuus kotisirkoille ruokintakokeissa

 Kuluttajatestaus yrttisirkoilla

 Puutarhasivuvirtojen osuudet sirkoille syötettävistä rehuista

 Proteiinirehujen vertailu

 Eri rehujen vaikutus sirkkojen kasvuun, kokoon ja 
proteiinipitoisuuteen

Hyönteiskasvatuskokeet



 ”Puutarhatalouden sivuvirrat hyönteisten ravintona”, ONT Antti 
Järveläinen

 Proteiinipitoinen rehu ja tuorerehuna kurkku, kurkunlehti tai 
tomaatinlehti

 Lisäksi sivuvirta- ja yrttibuffet, josta sirkat voivat itse valita 
maistuvimman tuorerehun

 Buffet 1: keräkaali, kukkakaalin lehdet, kirsikkatomaatin varkaat, 
vihreä ja punainen omena (pudokkaat) sekä parsakaali

 Buffet 2: kirsikkatomaatin varkaat, tomaatin- ja kurkunlehdet, 
sipuli, porkkana ja salaatti

 Buffet 3: basilika, persilja, lehtipersilja, rosmariini, tilli, 
ruohosipuli, timjami, sitruunamelissa ja minttu

Ruokintakoe 1



 Proteiinipitoinen rehu ja tuorerehuna kurkku, kurkunlehti tai 
tomaatinlehti

Tulokset – Ruokintakoe 1 

 Laatikko 1&2: Proteiinirehu ja kurkku

 Laatikko 3&4: Proteiinirehu ja kurkunlehti

 Laatikko 5&6: Proteiinirehu ja tomaatinlehti

Proteiinirehu Proteiinirehu + tuorerehu

kg rehua/kg tuorepaino kg rehua/kg tuorepaino

Laatikko 1 0,9 2,8

Laatikko 2 0,8 2,4

Laatikko 3 0,6 2,4

Laatikko 4 0,7 2,5

Laatikko 5 0,8 2,8

Laatikko 6 0,7 2,7



 Buffet 3: basilika, persilja, rosmariini, tilli, ruohosipuli, minttu, 
sitruunamelissa ja lehtipersilja

Tulokset – Ruokintakoe 1 

1 basilika

2 persilja

3 rosmariini

4 tilli

5 ruohosipuli

6 minttu

7 sitruunamelissa

8 lehtipersilja



 Neljän eri proteiinirehun vertailu ja vaikutus kotisirkkojen 
kasvunopeuteen, kokoon ja proteiinipitoisuuteen

 Proteiinirehu ja salaatti (kontrolli)

 Rypsipuriste ja salaatti

 Härkäpapurouhe ja salaatti

 Oluenvalmistuksen mäski ja salaatti

Ruokintakoe 2



Tulokset – Ruokintakoe 2 

 Laatikko 1&2: Proteiinirehu ja salaatti (kontrolli)

 Laatikko 3&4: Rypsipuriste ja salaatti

 Laatikko 5&6: Oluenvalmistuksen mäski ja salaatti

 Laatikko 7: Härkäpapurouhe ja salaatti



Tulokset – Ruokintakoe 2 

 Laatikko 1&2: Proteiinirehu ja salaatti (kontrolli)

 Laatikko 3&4: Rypsipuriste ja salaatti

 Laatikko 5&6: Oluenvalmistuksen mäski ja salaatti

 Laatikko 7: Härkäpapurouhe ja salaatti

Proteiinirehu Proteiinirehu + tuorerehu

kg rehua/kg tuorepaino kg rehua/kg tuorepaino

Laatikko 1. 0,6 2,4

Laatikko 2. 0,8 2,5

Laatikko 3. 0,9 6,9

Laatikko 4. 0,9 7,4

Laatikko 5. 0,9 7,8

Laatikko 6. 0,8 9,0



Yhteenveto koetuloksista

 Lähes kaikki tässä testatut puutarhatalouden sivuvirrat ja yrtit maistuivat sirkoille

 Puutarhasivuvirrat sopivat hyvin tuorerehuksi

 Sirkkojen kasvunopeus, koko ja proteiinipitoisuus olivat vastaavia kuin 
kontrollilla (tässä kontrollin tuorerehuna tuore kurkku) 

 Sirkkojen koko vaihteli proteiinilähteestä riippuen

 Sirkkojen koko oli huomattavasti pienempi (noin puolet) käytettäessä 
proteiinirehuna rypsipuristetta, mäskiä tai härkäpapua verrattuna 
’perinteiseen’ proteiinirehuun

 Eri proteiinilähteet vaikuttivat tuorerehukulutukseen

 Proteiinirehujen kulutus pysyi melko vakaana proteiinirehusta riippumatta, 
mutta tuorerehun kulutus kasvoi huomattavasti käytettäessä proteiinirehuna 
rypsipuristetta, mäskiä tai härkäpapua verrattuna ’perinteiseen’ 
proteiinirehuun



ArvoBio-hanke - Yhteystiedot

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

Hankesivut:   
www.hamk.fi/arvobio ja facebook:

https://www.facebook.com/Puutarhatuotannon-kiertotalous-1704521443135473/?fref=nf
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