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VARSI: n. 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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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.

ArvoBio-hankkeessa määritettyjä alustavia koostumustietoja: 

Koostumusanalysointi jatkuu (Luke): kuidut, karotenoidit, klorofyllit ja glykoalkaloidit.
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Tomaatti

Tomaatti - lehti Tomaatti - tyvi Tomaatti - latva

 Metaanituotto 
 ml/g hajonta ml/g VS hajonta ml/g TS hajonta 

Tomaatti - lehti 27 1,1 294 11,6 217 8,6 

Tomaatti - latva 27 0,5 247 4,1 221 3,6 

Tomaatti - tyvi 22 0,9 224 9,5 189 8,0 

       

Kurkku - lehti 30 2,3 311 23,8 216 16,5 

Kurkku - varsi 14 0,9 293 17,3 232 13,7 
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Viherbiomassan biokaasun/metaanin 
tuottomäärityksiä

Metaanituotto:

TOMAATTI (lehdet+varret):
n. 26 litraa/kg viherbiomassaa
(TS 12,4 %)

KURKKU (lehdet+varret):
n. 18 litraa/kg viherbiomassaa
(TS 8,1 %)



Viherbiomassat biokaasuksi
Plussaa
+ korkea kosteuspitoisuus  sopiva märkäprosessiin
+ kohtuullisen hyvä biokaasutuottokyky -> energiaa
+ ravinteet kiertoon 

Haasteita
- korkea kosteuspitoisuus  huono säilyvyys; kuljetuskustannukset
- yhden kasvihuoneen kannalta vähäinen määrä ja epätasainen 

syntyminen, esim. em. Lepaan tomaattiviherbiomassoista 
(n. 32 tonnia/vuosi) saadaan n. 8 MWh/vuosi (biokaasun energiasisältö)

 yhteistyö alueen muiden jäte/sivuvirtojen tuottajien kanssa; 
alueellinen ratkaisu

- narut, klipsit, tartuntatuet  prosessointiongelma



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

• Biomassa biokaasuksi ja ravinteet kiertoon
• Biomassasta biohiiltä  lannoitukseen, avuksi kompostointiin
• Biomassasta hyönteisten ravintoa
• Hyödyntämisen integrointi leväkasvatukseen
• Teollisten raaka-ainejakeiden erottaminen  biokomponentit, 

biopolymeerit 
• Neste/kiinteä fraktiointi ja fraktioiden käsittelyketjut, esim.

- nestejae: arvojakeita? /lannoitekäyttö

- kiintojae: arvojakeita? /  hyönteistuotanto -> kuivamädätys -> biohiili
• Murskaus, pulpperointi, massasta kuitutuote ja mehusta arvojakeita 

(lannoitearvo?)
• Lehti ja varsi erikseen ?

Viherbiomassan 
hyödyntämismahdollisuuksien pohdintaa



Jatketaan pohdintaa työpajassa!


