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Hanketoteutus: 12/2015 – 11/2018 (3 v)



• Uusien innovatiivisten ratkaisujen löytäminen 
puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja 
sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi

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

Hankkeen tavoite
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Hävikin/sivuvirtojen kartoitukset 

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

- Tilanteen päivitys (kaksi opinnäytetyötä valmistumassa, HAMK)

- Leena Luoma: Mansikan- ja herukanviljelyn hävikki ja sivuvirrat
- Antti Toukola: Avomaavihannesten hävikki ja sivuvirrat

- Kirjallisuusselvitys – saatavilla hankkeen nettisivuilla:
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)

Hanketoteutus ja tuotoksia
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- Viherbiomassakartoitus – tomaatti ja kurkku

- Biomassamittaukset, määräkartoitus, koostumusanalysointia,
hyödyntämistilanne (mm. viljelijäkysely) 
(kesäprojektityö: 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)

Hanketoteutus ja tuotoksia



Yhden tomaattikasvin viherbiomassamäärät
case: Lepaan puutarha
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VARSI: useita metrejä (6-10 m)/kasvi 

Esimerkkikasvihuone: Lepaan puutarha, Hattula

Tomaatin viljelyala,  v. 2015: 1 148 m2, 2 826 kasvia
Tomaattisatoa n. 33 kg/kasvi, 35 satoviikon aikana (elo-kesäkuu)

Vihermassaa yht. n. 11-12 kg/kasvi, eli n. 35 % sadosta,

josta lehtimassaa n. 8-9 kg/kasvi, eli n. 70-75 % 
vihermassasta , jakautuen kasvukauden ajalle  

ja varsimassaa n. 3-4 kg/kasvi eli n. 25-30% vihermassasta , 
kasvukauden lopussa.

Tomaatin viljelyn viherbiomassat –
paljonko syntyy 

Tyypillinen kasvimäärä/neliömetri: 2,3-2,5 tainta/m2
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Kurkun viljelyn viherbiomassat –
paljonko syntyy 

Esimerkkikasvihuone: Kiipulan puutarha, Janakkala
Kurkun lyhyt viljely, ns. sateenvarjoviljelytyylillä (osin muunneltuna): Latvan 
annetaan kasvaa ylätuen yli alaspäin, kunnes latva latvotaan ennen kuin 
osuu maahan. Ylätuen vierestä annetaan rungosta kasvaa 2-3 versoa, jotka 
latvotaan, kun ne ovat kasvaneet reilun metrin mittaisiksi. (Latvominen 
tarkoittaa, että versojen tai latvan päät/kärjet katkaistaan)
1. istutus vko 10, raivaus vko 23
2. istutus vko 25, raivaus vko 42

Kasvien määrä n. 1,5 tainta/m2 (tyypillinen lyhytkasvatukselle; 
pitkässä n. 2,5 tainta/m2)

Kurkun viljelyala,  v. 2015: 1 500 m2, 1 950 kasvia
Kurkkusatoa n. 10 kg/kasvi
Vihermassaa yht. n. 5-6 kg/kasvi, eli n. 55 % sadosta,

josta lehtimassaa n. 1,5 kg/kasvi, eli n. 25 % vihermassasta

ja varsimassaa n. 4 kg/kasvi eli n. 75% vihermassasta .
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Tomaatin ja kurkun viljelyn 
viherbiomassat – korkea kosteuspitoisuus

Tomaatti Kurkku

Varsiosa Vahva varsi,  tyviosa kova ja tukeva, 
latvaosa ohuempi ja pehmeämpi.
Kosteuspitoisuus 86 - 90 % 
(latva kuivempi, tyvi kosteampi).
Kuiva -aineesta orgaanista 80-89 %
(latvassa korkeampi org.aineen osuus).

Varsi taipuisa ja pehmeämpi kuin 
tomaatin varsi.
Kosteuspitoisuus 92 -94 %. 
Kuiva -aineesta orgaanista n. 80 %.

Lehdet Lehdet keskikokoisia ja kovahkoja.
Kosteuspitoisuus 86 -88 %.
Kuiva -aineesta orgaanista 74-76 %.

Lehdet suuria ja pehmeähköjä.
Kosteuspitoisuus n. 86 %.
Kuiva -aineesta orgaanista n. 68 %.
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Tomaatin ja kurkun viljelyn 
viherbiomassat – koostumustietoa

Tomaatti Kurkku

% 
Kuiva-aineesta

Varsiosa Lehdet Varsiosa Lehdet

Ligniini 15 - 17 ~ 10 10 – 20 ~ 15

Pitkäketjuiset 
hiilihydraatit

49 - 54 ~ 15 30 – 33 ~ 17

Vesiliukoiset 
sokerit

2 - 7 ~ 7 ~ 3 ~ 1

Typpi 1 - 2 3 – 5 ~ 2 3 – 5

Epäorgaaninen 
aines yhteensä

11 - 20
(tyvisosassa

korkeampi pitoisuus)

25 - 26 20 - 21 31 - 33

Huom. Kosteuspitoisuudet ja orgaanisen aineen osuudet kuiva-aineesta esitetty ed. dialla.

Taulukko:  ArvoBio-hankkeessa määritettyjä koostumustietoja 

Koostumusanalysointi jatkuu (Luke): kuidut, karotenoidien kokonaismäärä (beta-karoteeni, 
luteiini), klorofyllien kokonaismäärä ja glykoalkaloidit



Hyödyntämisen ongelmat/haasteet, 
viljelijäkyselyn perusteella: 
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• Suuri kosteuspitoisuus  veden kuljetus kallista; huono 
energiahyötykäytössä (termiset menetelmät) ; huono säilyvyys 

• Pienet paikalliset määrät ; keräyksen/kuljetuksen kustannus; pitkät 
kuljetusmatkat 

• Narut, klipsit, tartuntatuet
- Poistaminen tyhjennysvaiheessa ; erotus myöhemmässä vaiheessa
- Muoviset ei-hajoavia kompostoinnissa; biohajoavat kalliita ja riskinä 

mahdollinen ennenaikainen hajoaminen viljelyvaiheessa
- Ongelmat jatkoprosessoinnissa (ml. biohajoavat ja biokaasun tuotanto)

• Sopivat, kannattavat tekniset ratkaisut ?
• Tuholaiset ja kasvitaudit – riskit suorassa peltolevityskäytössä ja 

kuljetuksessa



 Viherbiomassan kaatopaikkasijoituksen ja 
bulkkikäsittelyn (’läjitys’, kompostointi) korvaaminen 
lisäarvoa tuottavilla ja kestävillä menetelmillä

• Biomassa biokaasuksi ja ravinteet kiertoon
• Biomassasta biohiiltä
• Biomassasta hyönteisten ravintoa
• Teollisten raaka-ainejakeiden erottaminen 

biokomponentit, biopolymeerit
• … 

Hyödyntämismahdollisuuksia
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Hankkeessa,
lisäarvoa tuottavia ratkaisuja haetaan, 

kehitetään ja testataan 
yhteistyössä alan toimijoiden kanssa!

Innovaatiokilpailu opiskelijoille – avattu 21.11.2016

Kilpailusta toivotaan laajasti erilaisia ideoita ja ratkaisuja, jotka voivat olla esim.

 Tuoteratkaisuja: syötävät tuotteet - uudet elintarvikkeet, ja ei-syötävät tuotteet
 Palvelutuotteita ja –ratkaisuja
 Logistiikkaratkaisuja
 Toimijoiden symbioosiratkaisuja
 ym. villejä ideoita

Idea tai ratkaisu voi olla konsepti tai proto, jota voidaan kehittää edelleen, 
mallintaa tai pilotoida.
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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

http://www.hamk.fi/arvobio
https://www.facebook.com/Puutarhatuotannon-kiertotalous-1704521443135473/?fref=nf
mailto:maritta.kymalainen@hamk.fi
mailto:sirkka.jaakkola@hamk.fi
mailto:anne.pihlanto@luke.fi
mailto:eila.jarvenpaa@luke.fi
mailto:meira-pia.lohiluoma@lantbrukssallskapet.fi

