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1 TIIVISTELMÄ  

BioKierto-hankkeessa kehitettiin alueellisen ravinnekierron mallia Kangasalla, 

jossa elintarviketeollisuus, maa- ja puutarhatalous ovat keskittyneet maantieteel-

lisesti pienelle alueelle. Ravinnekiertojen kehittämisellä haetaan alueelle lisää 

kiertotaloutta, jonka odotetaan tuovan taloudellisia sekä ympäristöllisiä hyötyjä. 

Parantuneen ravinnekierron katsotaan tuovan materiaalisäästöä ja uusia liike-

toimintamahdollisuuksia sekä vähentävän alueen vesistöihin ja sitä kautta Itäme-

reen kohdistuvia ravinnekuormia. Ravinnekiertomallissa sovellettavia menetel-

miä ovat mm. biokaasun tuotanto, hyönteiskasvatus, biohiilen tuotanto, sivuvir-

tojen arvokomponenttien erotus, leväkasvatus ja vesien käsittely. 

 

Hankkeessa selvitettiin pääasiassa Kangasalan kaupungin Sahalahden alueen ra-

vinteiden kannalta merkittävimpien sivuvirtojen määriä ja laatua. Näiden hyö-

dyntämistä selvitettiin hankesuunnitelmassa valituilla menetelmillä perustuen 

aiempiin tuloksiin, julkaisuihin sekä tässä hankkeessa tehtyihin käytännön ana-

lysointeihin ja kokeisiin. Valituista menetelmistä koostettiin biojalostamomalli, 

jonka jalkautumismahdollisuuksia selvitettiin ja mallia kehitettiin mm. olemassa 

olevia referenssejä hyödyntäen ja testaamalla mallia työpajoissa paikallisilla 

toimijoilla. Lopuksi mallin vaikuttavuutta tutkittiin paikallisen ravinneylijäämän 

käsittelyssä. 

 

Hankkeessa pystyttiin kehittämään biojalostamomalli, jota hyödyntämällä alu-

eellista fosforiylijäämää voidaan purkaa. 

 

Hanke toteutettiin 2017-2020 HAMK:n, Luke:n ja Oulun yliopiston toimesta. 

Alkuperäiseen hankkeen loppumisaikaan (joulukuu 2019) haettiin 3 kk lisäai-

kaa, jolloin hanke loppui maaliskuussa 2020. Hanke sai rahoitusta ympäristömi-

nisteriön Ravinteiden kierron ja vesien ja merenhoidon -rahoitusohjelmasta  

235 447 euroa. 

2 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET  

2.1 Tausta 

Kangasalan kaupungin Sahalahden seudulla on alueellinen keskittymä, jossa on 

keskiössä elintarviketeollisuus ja sen ympärillä intensiivistä maa- ja puutarhata-

loutta. Koska pienellä alueella syntyy paljon erilaisia sivuvirtoja ja biojätteitä, 

on järkevää tehostaa alueellista hyödyntämistä ja ravinnekierrätystä. Alueella on 

sekä biosivuvirtojen tuottajia että näistä mahdollisesti jalostettujen uusien elin-

tarvike-, rehu- ja lannoitetuotteiden käyttäjiä. Edellä mainituista syistä on tarve 

paikalliselle jalostukselle. Sahalahden seudulle on kartoitettu jo useiden vuosien 

ajan mahdollista biokaasulaitosta, mutta sen toteuttaminen ei ole ollut vielä 

mahdollista.  

2.2 Tavoitteet  

1. Lisätä alueellista tietoisuutta ja osaamista biomassa-, ravinnekierrätys- ja 

hyödyntämisteknologia-mahdollisuuksista.  

 

2. Lisätä alueellista yhteistyötä. 
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3. Herättää keskustelua ja hälventää mahdollisia ennakkoluuloja tutkitun 

tiedon avulla. 

 

4. Tiedottaa ja markkinoida tuloksia muille vastaaville alueille. 

 

5. Tiedostaa ja tunnistaa alueella saatavilla olevien biosivuvirtojen määrät 

ja laatu. 
 

6. Määrittää alueen biosivuvirroille sopivimmat käsittely/ hyödyntämisme-

netelmät, ja tuottaa näihin liittyvät lähtötiedot ravinnetasetarkasteluihin 
 

7. Luoda ja arvioida vaihtoehtoisia kokonaiskäsittelyratkaisuja, ja niiden 

pohjalta valita sopivin ratkaisu ja rakentaa toimintamalli. 
 

8. Arvioida ja havainnollistaa toimenpiteiden vaikutukset ravinteiden tal-

teenottoon ja ravinnekierrätykseen 

3 HANKKEEN OSAPUOLET JA TOTEUTUS  

3.1 Hankkeen osapuolet 

Hämeen ammattikorkeakoululla hankkeeseen ovat osallistuneet HAMK Biota-

louden tutkimusyksiköstä Jarkko Nummela (DI), joka toimi hankkeessa projek-

tipäällikkönä, Maritta Kymäläinen (TkT), aiheina biokaasusovellukset ja proses-

simallit, Satu Kivimäki (Ins. AMK) ja Riina Malin (Ins. AMK opisk.) aiheena 

hyönteis- ja levätutkimus. Hankekoordinaatio ja -viestintä oli Iida Holckin 

(Ympäristösuunnittelija AMK) vastuulla. Väitöskirjatutkija Ira Bhattarai tutki 

kiertomalliin liittyvää liiketoimintamallia. 

 

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) hankkeessa ovat mukana olleet Anne Pihlanto, 

(FT), vastuullaan arvokomponenttien sovellukset, projektikoordinointi Markus 

Nurmi (FT) vastuullaan myös arvokomponenttien sovellukset. Jauhopukkitut-

kimuksen suunnitteli ja koordinoi Pertti Marnila (Biol. FM), koerehujen koos-

tumukset laati rehuasiantuntija Maija Karhapää (FT), tilastosuunnittelun ja ana-

lyysit teki biometrikko Lauri Jauhiainen (FT), InsectLabin tutkimusinfrasta vas-

tasivat ja eläinten hoitoon osallistuivat Jouni Virta (Ins. AMK) ja Miika Tapio 

(FT), mikrobiologiset analyysit laati Maarit Mäki (ETT) ja teki Sari Lassila 

(tekn.), tutkimusdatan keruun ja hallinnan organisoi Elina Hirvisalo (HY:n 

opisk.), teknisen henkilöstön Bengt Lindqvist tuotti koe-eläimet, koerehut val-

misti Toni Vesala, toukkien laskentaan ja mittauksiin osallistuivat laborantit 

Paula Laaksonen, Marja Kallioinen ja Auli Lehtonen. Ravinnekierron asiantun-

tijana toimi Antti Iho (MTT). 

 

Oulun yliopiston (OY) hankkeessa ovat mukana olleet kemiallisen prosessitek-

niikan tutkimusryhmän jäsenistä Juha Tanskanen (TkT, Professori), koordinointi 

Sanna Taskila (TkT), koordinointi, hyönteis- ja, levätutkimus sekä jätevesien 

käsittely, Juha Ahola (TkT), koordinointi, jätevesien käsittely, Ville-Hermanni 

Sotaniemi (DI), jätevesien käsittely ja Lilja Tuohimaa (laboratoriomestari). 
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Hankkeen keskeisin yhteistyöverkosto muodostui hankkeen kohdealueen eli Sa-

halahden seudun toimijoista, joista seuraavat yritykset ovat olleet mukana jo ha-

kuvaiheessa (suluissa kunkin rooli hankkeessa): Saarioinen Oy (tiedot elintarvi-

keteollisuuden sivuvirroista), Vehkosuon Komposti Oy (biosivuvirtojen käsitte-

lyn asiantuntemus), AgriToukola Oy (broilerintuotannon ja maatalouden asian-

tuntemus), Kangasalan Lämpö Oy (alueellisen energiahuollon asiantuntemus) ja 

Virolan puutarha, Oksasen yrtit ja salaatit (puutarhatalouden tiedot). Lisäksi 

muita hakuvaiheessa mukana olleita alueellisia toimijoita olivat: ELY Pirkan-

maa, ProAgria Etelä-Suomi, Kangasalan kunta (alueellisen yritystoiminnan ja 

ympäristönsuojelun asiantuntemus) ja Pakkalanjärven suojeluyhdistys ry. 

 

Lisäksi yhteistyöyritykset Saarioinen Oy (elintarviketeollisuus), Adven Oy (te-

ollisuuden energiajärjestelmät), Metener Oy (biokaasulaitokset), Carbofex Oy 

(biohiilen valmistus ja sovellukset), MetGen Oy (entsyymit mädätysprosessiin) 

ja Entocube Oy (hyönteistuotantoteknologia) ovat panostaneet hankkeeseen työ-

tunteja omalla rahoituksellaan (In-kind). 

 

Useimmat edellä mainituista yrityksistä ja paikallisista toimijoista ovat osallis-

tuneet hankkeessa järjestettyihin työpajoihin oman osaamisalueensa edustajana 

tai paikallisten toimintojen tuntijana. 

 

3.2 Hankkeen toteutus   

Hanke toteutettiin yhteistyössä päätoteuttajien HAMK:n, Oulun yliopiston ja 

Luken kesken. Toteutuksessa oli oleellista tiivis yhteistyö kumppaniverkoston 

kanssa. Hanketoteutus oli jaettu viiteen työpakettiin.  

 

TP1: Koordinointi ja viestintä 

HAMK on vastannut hankkeen yleiskoordinoinnista ja eri osapuolien toteutta-

mien osuuksien organisoinnista. Hanketoimenpiteiden toteutusvastuu on jaettu 

toteuttajien kesken, kuten on kuvattu alla työpakettikohtaisesti. Hanketoteutuk-

sen koordinoinnissa on huomioitu mahdollisuudet yhteissuunnittelulle ja -to-

teutukselle. Hankkeen viestintää on toteutettu hankkeen alussa laaditun ja hank-

keen kuluessa päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti jokai-

nen hankekumppani on voinut tiedottaa hankkeesta ja siihen tekemistään osuuk-

sista omiensa kanaviensa kautta. Kaikesta hanketiedottamisesta on raportoitu 

hankekoordinaattorille.  

 

TP2: Biosivuvirta- ja ravinnekartoitus  

Alueen biosivuvirtoja ja ravinteita on  kartoitettu BioKierto-hankkeessa monin 

tavoin. Biosivuvirtoja on selvitetty mm. HAMK:in opiskelijoiden 

opiskelijaprojektien yhteydessä tehtyjen kyselyiden ja haastattelujen avulla. 

Hankkeeseen liittyvissä opiskelijaprojekteissa hankittu tieto alan kirjallisuudesta 

ja uusimmista tutkimuksista on ollut myös hankkeen käytettävissä. Lisäksi tietoa 

on hankittu suorissa keskusteluissa, työpajoissa ja ohjausryhmän kokouksissa 

alueellisten hankekumppanien kanssa. Hankkeen projektipäällikön alueen 

paikallistuntemus on ollut myös käytössä varsinkin tiedonhankinnan 

kohdistamisessa. Jauhopukkien rehuja koskevassa osiossa hyödynnettiin Luken 

ScenoProt ja Hyönteiset ruokaketjussa –hankkeissa yrityskyselyinä tehtyjä 

sivuvirtaselvityksiä painottaen BioKierto –hankkeen alueen sivuvirtoja. 
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TP3: Vaihtoehtoiset käsittely- ja hyödyntämismenetelmät  

Käsittely- ja hyödyntämismenetelmissä keskityttiin hankesuunnitelmassa valit-

tuihin kuuteen aiheeseen (suluissa päätoteuttajat): Hyönteistalous (HAMK ja 

Luke), leväkasvatus (HAMK ja OY), vesien käsittely (OY ja HAMK), arvo-

komponenttien erotus (Luke), biohiilen tuotanto (HAMK) ja biokaasun tuotanto 

(HAMK). Aihealueen mukaan hankkeen yhteistyöyritykset osallistuivat eri ta-

voin työpaketin toteutukseen kuten esim. työpajat (Metener Oy, Saarioinen Oy), 

neuvonta (Adven Oy, Saarioinen Oy, Carbofex Oy,) aineet ja tarvikkeet (Met-

Gen Oy, Carbofex Oy).  

 

TP4: Kokonaiskäsittelyratkaisun ja toimintamallin valinta 

TP2 ja TP3 tietojen perusteella suunniteltiin BioKierto-mallille biojalostamo-

malli. Konkreettisesti mallia edustaa sille tehty massatasetarkastelu Excel-

laskentapohjaan. Excel-malliin tehtiin myös rajapinnat graafisten kuvaajien 

luomiseksi esittämään syöteparametrin vaikutusta mallin toimintaan (Sankey-

diagrammit) sekä simulointityökalulle malliin liittyvien logististen vaikutusten 

kuvaamiseen. Työpaketti toteutettiin käytännössä HAMK:n toimesta lukuun ot-

tamatta joitakin konsultaatioita yrityskumppaneilta yksikköprosessien toimin-

nassa kuten mädätysprosessin kuvaus (Metener Oy), pyrolyysiprosessin mallin-

nus (Carbofex Oy). Simulaatio-ohjelma räätälöitiin yhdessä HAMK:n ja ulko-

puolisen ohjelmistotoimittajan (Polar Analytics Oy) kanssa. 

 

TP5: Vaikutukset ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen 

TP4:ssä luodun biojalostamomallin oletetaan vaikuttavan eniten Kangasalan 

(Sahalahden) alueen ravinteiden talteenottoon sekä kierrätykseen. Tässä työpa-

ketissa pyritään osoittamaan millainen ravinnekierrätyspotentiaali mallin mukai-

sella biojalostamolla olisi ja millaisen potentiaalin se saa aikaan toteutuakseen 

sekä toimiakseen tulevaisuudessakin. Työpaketti toteutettiin pääosin HAMK:n 

panoksella, mutta myös Luken erikoisasiantuntija-apua hyödynnettiin maatalou-

den ravinnekuormien ymmärtämisessä. Lisäksi hyödynnettiin työpajoissa saatu-

ja alueen toimijoiden näkemyksiä sekä tietoja paikallisten elinkeinojen harjoit-

tamisesta. 

4 HANKKEEN TULOKSET JA POIKKEAMAT 

4.1 TP1 Koordinointi ja viestintä  

BioKierto-hankkeen organisointiin on kuulunut ohjausryhmän kokoukset (6 

kpl), väliraportointi (5 kpl), seurantapalaverit (3 kpl), projektipalaverit sekä eri-

laiset työpajat että hanke-esittelyt. 

 

Ohjausryhmän kokouksissa hanketoimijat ovat esitelleet hankkeen edistymistä 

ja tutkimuskokeiden välituloksia. Esitettyjen asioiden perusteella ohjusryhmässä 

on käyty keskusteluja ja annettu hanketoimijoille ohjeita ja suosituksia hankkeen 

toteuttamiseen liittyen. Vaikka ko. hankkeen ohjausryhmällä ei ole päätäntäval-

taa, on ohjausryhmään kuuluvien rahoittajan edustajien suositukset pääasiassa 

otettu huomioon hankkeen toteutuksessa. 

 

Projektipalavereita on järjestetty hanketoimijoiden välillä tarpeen vaatiessa mm. 

raportointiin ja muutoshakemuksiin liittyen. 
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AFRY Finland Oy (ent. Pöyry Finland Oy) on valvonut hankkeen raportointia, 

taloutta rahoittajan ulkoistamana hankevalvojana ja kutsunut projektipäällikön 

seurantapalavereihin. Hanketoimijoiden suunnasta tehdyt muutoshakemukset si-

sältöön, ajalliseen kestoon ja talouteen liittyen ovat myös kulkeneet valvojan 

kautta. 

 

Erilaisten työpajojen ja hanke-esittelyjen organisoinnit liittyen hankkeen tutki-

muspartnerin omaan substanssiin hankkeessa ovat toteutettu itsenäisesti hanke-

partnerien toimesta. 

 

Hankkeen viestinnän toteuttamisesta on kerrottu kappaleessa 5. 

4.2 TP2 Biosivuvirta- ja ravinnekartoitus 

Alueen ravinnetietoja on saatu Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämästä 

Pirkanmaan ravinnekartoituksesta (2017) ja Luken Biomassa-atlas palvelusta. 

Alueellisten ravinnetaseiden määrittämiseksi on käytetty kerättyä 

biosivuvirtatietoa, sekä Kangasalan kaupungilta ja Biomassa-atlaksesta saatuja 

viljelytietoja yhdessä lannoitesuositusten kanssa. Hankkeessa koostettua 

ravinnetasetietoa on siten voitu verrata Pirkanmaan ELY-keskuksen - 

ravinnekartoituksessa saatuihin tuloksiin ja näin varmistua hankkeessa kerätty-

jen tietojen oikeasta kokoluokasta.  

4.2.1 Broilerinlanta 

Kangasalan alueen broilerinlannan määrä arvioitiin hankkeen projektipäällikön 

alueen sekä broilerikasvatuksen tuntemusta hyödyntämällä. Kangasalan alueen 

broilerikasvattamot ovat rakennettu pääasiassa aiemmin Saarioisten Oy:n (nyk. 

Atria Oy) omistaman Sahalahden broileriteurastamon asettamia laatukriteerejä 

seuraten. Edellisen vuoksi alueen broileripaikkamäärät ovat helppo selvitää tun-

nistamalla kasvattamot esim. Google Earth® ilmakuvakarttojen ja paikallistie-

don avulla sekä mittaamalla kasvattamojen koko, jotta yhdessä paikallisesti va-

kiintuneen kasvattamon koon suhde broileripaikkamäärään tietoa hyödyntämällä 

voidaan laskea kaikkien kasvattamoiden broileripaikkamäärä. Tämä on mahdol-

lista mm. siksi, että pienimmän kasvatusyksikön broileripaikkamäärä on paikal-

lisen teurastamon päiväkapasiteetin monikerta. Broilerien kokonaismäärän ja 

Normilanta-julkaisun tietojen sekä Agritoukola Oy:ltä saadun keskimääräisen 

vuosittaisen kasvatuserämäärän perusteella saadaan laskettu lannan kokonais-

määrä (Taulukko 1). 
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Taulukko 1 Broilerinlannan tiedot Kangasalla. (Luostarinen ym. 2017) 

 
 

Saatua tulosta verrattiin Biomassa-atlaksen tietoihin, joka antoi alueella tuotetun 

broilerinlannan määräksi 9 017 t vuonna 2015 (Biomassa-atlas). Hankkeessa 

päätettiin käyttää itse selvitettyä määrää 9 900 t/a, koska broilerinlihan käyttö on 

ollut viime aikoina nousevaa. Todellisuudessa jokaisen kasvatuserän koko vaih-

telee hieman mm. kuoriutuneen poikasmäärän vaihtelun ja kasvatuksen aikaisen 

kuolleisuuden vaihtelun vuoksi. 

4.2.2 Hevosenlanta 

Kangasala on hevosrikasta aluetta. Koska hevosia pidetään kuitenkin sekä puh-

taaksi harrastuksen vuoksi että elinkeinona tallinpidon muodossa, on myös Kan-

gasalan hevosten todellinen kokonaismäärä ollut vaikea selvittää. Alustavat ar-

viot kaupungin hevosmääristä olivat n. 500 kpl, mitkä osuvat yhteen Biomassa-

atlaksen lantamäärästä saatavaan päälukuun (n. 5 000 t/a = 500 kpl * 1 000 t/a 

kpl). Todellisesta Kangasalan hevosmäärästä keskusteltiin kuitenkin Business 

Kangasalan (aiemmin Kangasalan yrityspalvelut) henkilöstön kanssa ja heidän 

lopullinen arvionsa hevosmäärästä oli jopa 2 400 kpl. Business Kangasala on 

tehnyt jo pitkään työtä paikallisen hevosyrittäjyyden kanssa, mistä syystä päätet-

tiin käyttää hevosen lannan kokonaiskapasiteetin laskentaan (Taulukko 2) hei-

dän antamaa lukua. TP3:ssa hevosenlannan hyödyntämistä käsiteltäessä huomi-

oidaan kuitenkin lannan sijoittuminen isoihin talleihin ja pieniin hajalleen sijoit-

tuneisiin yhdestä muutaman hevosen tallista harrastetalliin. On myös huomioita-

va, että osa lannasta päätyy laitumille, eikä esim. pilttuisiin tai pihattoon ja ei ole 

järkevästi hyödynnettävissä.  

BROILERINLANTA (ex storage)
Kangasalla kaikki turvepohjaista kuiviketta Lähde

Broileripaikkoja 660 000 ep

Kierrokset/Erät 7,5 erää/a

Broilerien määrä 4 950 000 kpl/a

Kuivike/Kuivikepohjalanta til.paino 350 kg/m3 Normilanta-julkaisu

Syntyvän lannan määrä 0,015 t/ep/a

9 900 t/a

28 286 m3/a

Lannan TS 63,04 % Normilanta-julkaisu

6 241 tTS/a

Lannan VS 52,30 % Normilanta-julkaisu

5 178 tVS/a

N-tot 24,29 kgNtot/t Normilanta-julkaisu

240 471 kgNtot/a

N-liuk 4,18 kgNliuk/t Normilanta-julkaisu

41 382 kgNliuk/a

P-tot 11,86 kgPtot/t Normilanta-julkaisu

117 414 kgPtot/a

Broileripaikkojen määrä on 

karkea  arvio. Arvioitu google 

mapsin mukaan kanaloiden 

ulkomittojen mukaan.         
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Taulukko 2 Hevosen lanta Kangasalla. (Hanski T 2013, Mäihäniemi M 2017, Luostarinen 

ym. 2017) 

 
 

Laskennassa käytetyn hevosenlannan koostumus määritettiin Normilanta-

julkaisusta saatujen lantatyyppien kesimääräisten osuuksien mukaan (Taulukko 

3). 

Taulukko 3 Hevosen lannan koostumus Suomessa (Luostarinen ym. 2017). 

 
 

Edellä mainituin tavoin saatiin Kangasalan hevosenlannan kokonaiskapasitee-

tiksi 2 4692 t/a. 

 

Hankkeen kuluessa tehtiin paikallisen Vääksyn tallilta saadulla hevosenlanta-

näytteellä biokaasupotentiaalianalyysit. Tässä yhteydessä analysoitiin myös lan-

nan ja kuivikelannan kuiva- ja orgaanisen aineen pitoisuudet sekä pääravinteet 

hyödyntäen alan kirjallisuuslähteitä (Liite 1). Omat analyysitulokset olivat 

TS 35,1% ja VS 29,6% (turvekuivike) ja TS 27,5% ja VS 25% (pelkkä lanta). 

Edempänä esitettävässä mallilaskennassa on käytetty omia tuloksia: TS 35,1%, 

VS 29,6%, Ntot 8 g/kg, Ptot 1,6 g/kg ja Ktot 9 g/kg. 

4.2.3 Kasvihuonesivuvirrat 

Kangasalan alueella on useita puutarhoja, joista kolme isompaa ovat erikoistu-

neet ruukkusalaatteihin ja -yrtteihin. Koska muut puutarhat ovat erikoistuneet 

KAIKKI LANTA JA VIRTSA YHTEENSÄ 
Hevosia Kangasalan alueella 2 400 eläintä (ep)

Kaikki lanta ja virtsa til.paino 510 kg/m3

Kaikki lanta ja virtsa, määrä 10,29 t/ep/a

24 692 t/a

48 411 m3/a

Kaikki lanta ja virtsa, TS 29,76 %

7 348 tTS/a

Kaikki lanta ja virtsa, VS 25,23 %

6 229 tVS/a

N-tot 3,48 kgNtot/t

85 890 kgNtot/a

N-liuk 0,45 kgNliuk/t

11 188 kgNliuk/a

P-tot 0,72 kgPtot/t

17 746 kgPtot/a

Lantatyyppi t märkäpaino / a osuus

Kuivikelanta 622 234 87 %

Kuivikepohja 86 998 12 %

Kuivalanta 2 448 0,3 %

Virtsa 778 0,1 %

YHT. 712 458 100 %

Lantatyyppien jakautuminen Suomessa 

(Normilanta-julkaisun mukaan)
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erilaisiin kukkiin ja/tai ovat kausipuutarhoja, päätettiin keskittyä näihin kolmeen 

puutarhaan. Yksi kolmesta on BioKierto-hankkeen yhteistyöyritys Virolan puu-

tarha eli Oksasen yrtit, joka on antanut hankkeen käyttöön laajasti heidän puu-

tarhansa tietoja sekä sivuvirroista että energiankulutuksesta. Oksasen tietoja 

hyödyntämällä arvioitiin kahden muun puutarhan sivuvirtojen määrät vertaamal-

la kasvihuoneiden kokoa Google Maps® sovelluksen avulla ja arvioimalla 

ruukkutyyppiselle tuotteelle tilavuuspaino. Kuiva- ja orgaanisen aineen pitoi-

suudet analysoitiin HAMK:n laboratoriossa ja ravinteiden määrät arvioitiin sa-

laatin ravintoainepitoisuuden ja kasvisolujen yleisen alkuainesuhteiden mukaan. 

Lähtötiedot ja välisummat löytyvät liitteenä (Liite 1.1). Kaikkien kolmen puu-

tarhan sivuvirtojen määräksi saatiin edellä kerrotulla tavalla n. 293 t/a (Taulukko 

4).  

Taulukko 4 Hankkeessa huomioidut Kangasalan kasvihuonesivuvirrat. 

 

4.2.4 Elintarviketeollisuuden sivuvirrat 

Elintarviketeollisuudessa syntyy erilaisia biosivuvirtoja. Raaka-aineita, puoli-

valmisteita ja jopa valmiita pakkaamattomia tuotteita voi pudota lattialle tai 

muuten ajautua suunnitellun materiaalivirran ulkopuolelle. Tällaiset tuotteet vä-

häisestä kontaminaatioriskistä huolimatta eivät kelpaa edes rehukäyttöön, vaan 

ne ovat biojätteitä. Biojätteitä ovat myös erilaisista esim. kuljetusastioiden pe-

suista syntyvät viemäröitävästä vedestä erotettavat kiintoaineet. Elintarviketeol-

lisuudessa syntyy ajoittain myös pakattuja tai pakkaamattomia tuote-eriä, jotka 

eivät jostain syystä vastaakaan laatuvaatimuksia. Vaikean hyödynnettävyyden 

vuoksi pakatut tuotteet toimitetaan myös biojätteeksi. 

 

Lisäksi prosessien aloituksissa ja lopetuksissa sekä tuotevaihdoissa syntyy tuot-

teita, jotka eivät täytä valmistajan laatuvaatimuksia. Tällaisia sivuvirtoja ovat 

esimerkiksi huuhteet ja sekoitusmassat. Näillä sivuvirroilla on myös rehukäyt-

tömahdollisuus, jos niiden käsittelyn hygienia on varmistettu.  

 

Yksi useasti erilliskerättävä sivuvirta on öljy- ja rasvajätteet. Puhtaista öljyjät-

teistä voidaan valmistaa useita öljytuotteita uusiokäyttöön. Huonolaatuisetkin 

KANGASALAN KOLME PUUTARHAA YHTEENSÄ
Pinta-ala 30 000 m2

Sivuvirtojen til.paino 125 kg/m3

Puutarhoilla syntyvät sivuvirrat 6,43 m3/d

2 346 m3/a

293 304 kg/a

293 t/a

Sivuvirran, TS 10,00 %

29 tTS/a

Sivuvirran, VS 8,00 %

23 tVS/a

N-tot 1,76 kgNtot/t

516 kgNtot/a

P-tot 0,24 kgPtot/t

71 kgPtot/a
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öljy- ja rasvajätteet omaavat korkean energia-arvon sekä poltossa että biokaasu-

tuksessa. 

 

BioKierto-hankkeen elintarviketeollisuuskumppanin Saarioisten Sahalahden 

tehtaan kiinteät sivuvirrat ovat seuraavan taulukon (Taulukko 5) mukaisia. Nes-

temäiset sivuvirrat ovat esitelty kappaleessa 4.2.5. 

Taulukko 5 Elintarviketeollisuuden sivuvirta. 

  

4.2.5 Jätevedet 

Hankkeen aikana on kartoitettu alueen vesivirtojen hyödyntämistä ravinnekier-

rossa. Jätevesien kohdalla on keskitytty alueella sijaitsevan elintarviketehtaan jä-

teveden ravinnekartoitukseen. Jätevesijakeet voidaan karkeasti jakaa suuren vo-

lyymin viemäröitävään jäteveteen ja pienen volyymin erillisiin jätevesiin elin-

tarvikeprosessien eri vaiheista. Suuren volyymin (300 000 m3/v) viemäröitävä 

jätevesi koostuu elintarviketehtaan, broilerituotantolaitoksen ja Masonlahden 

asuntoalueen jätevesistä. Ympäristöluvan mukaan jätevedestä noin 68% tulee 

Saarioiselta, 28% broilerintuotantolaitokselta ja 4% kotitalouksilta (Aluehallin-

tovirasto, 2013). Jätevesi käsitellään paikallisesti jäteveden esikäsittelylaitoksel-

la, josta saadaan erotettua puhdistamolietettä 1 060 t/v. Esikäsitelty jätevesi toi-

mitetaan Tampereelle jätevedenpuhdistamolle. Seuraavaan taulukkoon 

(Taulukko 6) on kerätty esikäsittelylaitoksen tulevan ja lähtevän jäteveden tieto-

ja. Jätevedestä poistuu fosforia noin 80% ja typpeä noin 58% esikäsittelylaitok-

sen prosesseissa. Lähtevän jäteveden ravinnepitoisuudet ovat kohtalaisen alhai-

sia. Esimerkiksi typen pitoisuus on samaa luokkaa kuin Tampereen jäteveden-

puhdistamolta poistuvassa vedessä (Tampereen Vesi, 2019). 

Sivuvirtojen til.paino 626 kg/m3

Sivuvirtojen määrä 1 716 t/a

1 716 t/a

2 742 m3/a

Sivuvirtojen TS 34,31 %

589 tTS/a

Sivuvirtojen VS 30,14 %

517 tVS/a

N-tot 6,36 kgNtot/t

10909 kgNtot/a

P-tot 0,89 kgPtot/t

1 527 kgPtot/a

SAARIOISILLA SYNTYVÄT "KIINTEÄT" JÄTTEET 

YHTEENSÄ
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Taulukko 6 Sahalahden esikäsittelylaitoksen jäteveden koostumus (Aluehallintovirasto, 

2013). 

 
  

Jäteveden esikäsittelylaitokselta syntyvään lietteeseen päätyy merkittävä määrä 

jäteveden typestä ja fosforista (Taulukko 7). Esikäsittelylaitoksella käytetään 

ferrisulfaattia, joka saostaa jäteveden fosforin niukkaliukoiseen muotoon. Tämä 

nostaa lietteen rautapitoisuutta. Sen sijaan lietteen haitta-aineiden pitoisuudet 

ovat huomattavasti alhaisemmat, kuin maa- ja metsätalousministeriön asetukses-

sa lannoitevalmisteista (MMMa 24/11).  

Taulukko 7 Puhdistamolietteen tiedot (Saarioinen). 

  
 

Erilaisista elintarvikeprosesseista syntyy myös pieniä määriä jätevesiä, jotka 

ovat erilliskerättävissä. Näiden volyymit ovat suurimmillaan vain muutamia tu-

hansia kuutioita vuositasolla eli n. 1-2% viemäröitävästä jätevedestä. Näiden jä-

tevesien ravinnepitoisuudet voivat olla viemäröitäviä jätevesiä hivenen korke-

ammat, mutta ravinnemäärät ovat vain muutamia satoja kiloja vuositasolla. Li-

säksi projektin aikana tutkitun biokaasulaitoksen jätevedet on otettu huomioon 

ravinnekartoituksessa. 

 

4.2.6 Yhteenveto alueellisista biosivuvirroista ja ravinteista 

Alueellisen kartoituksen perusteella alueella syntyviä biosivuvirtoja on arviolta 

yhteensä n. 37 000 t/v (ilman jätevesiä). Massamääräisesti suurimman osan 

muodostaa hevosen- ja kananlannat (Kuva 1). Näistä saatavilla ja hyödynnettä-

vissä oleva määrä on kuitenkin selvästi alempi. Tätä arvioitiin yhteistyössä alu-

eellisten toimijoiden kanssa niin, että kananlannan saatavuus voisi olla n. 30% ja 

hevosenlannan n. 10% arvioiduista kokonaismääristä. Seuraavassa kuvassa 

(Kuva 1) on esitetty näin arvioitujen hyödynnettävissä olevien biomassojen ko-

konaismäärät sekä kuiva- ja orgaanisen aineen ja ravinteiden määrät. 

 

Elint.teoll. puhdistamoliete Yksikkö Arvo

Kuiva-aine (TS) % 25 %

Orgaaninen kuiva-aine (VS) % ka:sta 70 %

Kokonaistyppi (kok-N) g/kg (tuorepaino) 9,2

Liukoinen N g/kg (tuorepaino) 3,7

Kokonaisfosfori (P) g/kg (tuorepaino) 2,7

Kokonaiskalium (K) g/kg (tuorepaino) 2
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Kuva 1 Alueelliset biosivuvirtamäärät, ja kuiva-aineen ja ravinteiden jakautuminen hyödyn-

nettävissä biosivuvirroissa. 

4.2.7 Sähköinen markkinapaikka sivuvirtatiedon kerääjänä 

Hankesuunnitelman mukaan biosivuvirtojen määrä- ja laadulliset tulokset tuli 

koota yhteiseen tietokantaan. Hankesuunnitelman mukaisen tietokannan luomi-

nen osoittautui kuitenkin vaikeaksi, koska riittävää määrää luokiteltua sivuvirta-

tietoa ei BioKierto-hankkeen resursseilla pystytty keräämään hyödyllisen tieto-

kannan perustaksi. Tämän työpaketin tavoitteiden täyttämiseksi päätettiin tiedon 

keräämisen sijaan selvittää voisiko kehittää ”nettimarkkinapaikan” sivuvirtatie-

don keräämiseksi.  

 

Jotta paikallisilta toimijoilta saataisiin kerättyä riittävästi luokiteltua tietoa, tar-

vitsee tiedon luovuttaja jonkin kannustimen. Tällaiseksi kannustimeksi katsottiin 

biosivuvirtojen myymineni tai luovuttaminen helposti nettimarkkinapaikan kaut-

ta. Kun biosivuvirrat asetetaan tarjolle, on niiden tiedot syötettävä tietokantaan, 

jota kolmas osapuoli (esim. tutkija) voi käyttää tietosuojattuna aluekehityksen 

tarpeisiin. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa on käytössä samanaikaisesti sekä si-
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vuvirtojen hyötykäyttöä edistävä markkinapaikka että aluekehitystä varten sivu-

virtojen tietoja keräävä järjestelmä.  

 

HAMK:n tietotekniikan koulutusohjelma toteutti aiemman HAMK:n biotalous-

insinööri-koulutusohjelman opiskelijoiden laatimien määritelmien perusteella 

Kangasalan alueen biosivuvirtojen nettimarkkinapaikka-tutkielman. Tutkielma-

projektissa kehitettiin web-palvelun prototyyppi (Kuva 2), jossa on yksinkertai-

nen toiminnallisuus ja sisäänkirjautuminen kauppaan.  

 

 

Kuva 2 Netin ”Markkinapaikka”-tutkielman etusivu (vain HAMK:n verkossa). 

Markkinapaikan sydän on PHP7 –palvelimen ohjelmointikielellä toteutettu tie-

tokanta, jonka rakenne relaatioineen on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3). 

Taulujen välillä kulkevat viivat näyttävät taulujen väliset yhteydet. Esimerkiksi 

jokaisella store-taulussa oleva ilmoitus on yhteydessä käyttäjään, joka ilmoituk-

sen on jättänyt. Samoin ilmoituksella on relaatioyhteys käyttäjään, joka on osta-

nut ilmoitetun tuotteen. Messages-taulussa jokaisella viestillä on relaatio sen lä-

hettäneeseen käyttäjään sekä ilmoitukseen, johon viesti on lähetetty. Jos viesti 

on vastaus toiseen viestiin, sillä on tietokantataulun sisällä yhteys toiseen vies-

tiin sen id-tunnisteen perusteella. Jokainen käyttäjä, ilmoitus ja viesti on uniikki, 

eli niillä on yksilöllinen tunniste tietokannassa. Käyttäjällä sen sijaan voi olla 

yhteyksiä useisiin eri ilmoituksiin tai niihin lisättyihin viesteihin. 
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Kuva 3 Tietokannan relaatioiden rakennekuva. 

Koska markkinapaikka tyyppisiä projekteja on kansallisesti käynnissä muitakin, 

järjestettiin tapaaminen MTK:n nettimarkkinapaikan kehittäjien kanssa 

22.3.2019. Paikalla MTK:sta Marko Mäki-Hakola (Elinkeinojohtaja) ja Visa 

Merikoski (Toiminnanjohtaja, Pirkanmaa) sekä HAMK:sta Jarkko Nummela. 

Tapaamisessa tutustuttiin 3.4.2019 Pirkanmaalla käyttöön otettavaan MTK:n 

nettimarkkinapaikka-pilottiin. Keskusteltiin BioKierto-hankkeen markkinapaik-

katutkielmasta ja sovittiin, ettei päällekkäisyyttä synny, koska tutkielman mu-

kaista BioKierron markkinapaikkaa ei tulla toteuttamaan. Markkinapaikka tut-

kielma on tämän loppuraportin liitteenä (Liite 2). 

4.3 TP3 Vaihtoehtoiset käsittely- ja hyödyntämismenetelmät 

Työpaketissa 3 oli tarkoitus määrittää alueen biosivuvirroille sopivimmat käsit-

tely- ja hyödyntämismenetelmät, ja tuottaa näihin liittyvät lähtötiedot ravinne-

tasetarkasteluihin. 

4.3.1 Hyönteiskasvatus 

Biokierto-hankkeen hyönteiskasvatuksiin valittiin kolme hyönteislajia; jauho-

pukki (Tenebrio molitor), kotisirkka (Acheta domesticus) ja mustasotilaskärpä-

nen (Hermetia illucens), joiden käyttökohteet sekä rehutarpeet poikkeavat toisis-

taan. 

 

Jauhopukin toukkavaihe eli ns. jauhomato soveltuu hyvin nimenomaan rehun 

raaka-aineeksi ravintoarvonsa puolesta ja koska sen kasvatus on helposti auto-

matisoitavissa ja on näin ollen kustannustehokkaampaa verrattuna esim. työval-

taiseen sirkan tuotantoon. Tavanomaiseen rehuun lisätyllä jauhomadolla (4-10% 

-osuus) on tutkimuksissa todettu olevan siipikarjan (Islam & Yang, 2017) ja ka-

lojen (Su ym., 2017) taudinvastustuskykyä parantavia ominaisuuksia. Se voisi 

sopia aineosaksi erikoisrehuihin, joilla vähennetään sairastuvuutta infektio-

tauteihin ja antibioottien tarvetta. 

 

Kotisirkka on käytetyimpiä ruokahyönteisiä maailmassa (van Huis ym. 2013) ja 

se on tällä hetkellä yleisin Suomessa kasvatettava tuotantohyönteinen. Kotisirk-

kojen kasvattaminen on helpohkoa, mutta teknologian kehittymättömyyden ta-
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kia vaatii vielä suhteettoman paljon käsityötä. Suomessa siirtymäkaudella salli-

tuista hyönteislajeista kotisirkasta on jätetty eniten erilaisia uuselintarvikelupa-

hakemuksia (EFSA 2020).  Elintarvikekäytön lisäksi kotisirkka on mainiota ra-

vintoa myös lemmikeille esim. matelijoille. 

 

Mustasotilaskärpästä on tutkittu vuosikymmenten ajan suurella mielenkiinnolla 

sekä orgaanisen jätteen käsittelyssä että vaihtoehtoisten proteiinien ja rasvojen 

tuotannossa (van Huis ym. 2018). Erityisen mielenkiintoisen mustasotilaskärpä-

sestä tekee se, että toukat voivat prosessoida kaksi kertaa oman painonsa verran 

biomassaa vuorokaudessa.  Sen lisäksi, että orgaaninen biomassa vähenee mer-

kittävästi (50-80%), toukat muuttavat syömäänsä raaka-ainetta arvokkaammiksi 

komponenteiksi mm. proteiineiksi ja rasvoiksi. Mustasotilaskärpänen sopii mai-

niosti kalojen, siipikarjan ja sian rehujen aineosaksi. (Gasco ym., 2019) Musta-

sotilaskärpästä sisältävän rehun on raportoitu aktivoivan siipikarjan immuu-

nivastetta ja vähentävän kuolleisuutta kokeelliseen Salmonella ja kolibakteeri-

infektioon (Lee ym., 2018) sekä parantavan sian suoliston mikrobiotaa (Yu ym., 

2019). Eläinten rehukäytön lisäksi mustasotilaskärpäsen toukat soveltuvat hyvin 

myös tekniseen käyttöön. 

 

Alueellisen kartoituksen perusteella kotisirkkojen sivuvirtarehun raaka-aineiksi 

valikoituivat Saarioisten elintarviketehtaalta peruna- ja porkkanalaatikoiden 

valmistuksesta syntyvät peruna- ja porkkanasoseet sekä pastan leikkuujäte. Kas-

vatuskokeiden tavoitteena oli selvittää, miten elintarviketeollisuuden sivuvirrois-

ta valmistettu rehu maistuu kotisirkoille ja miten sen käyttö vaikuttaa niiden 

kasvuun. Kasvatuskokeissa sivuvirtarehun lisäksi kontrollirehuna käytettiin 

kaupallista sirkkarehua.  

 

Kasvun seuranta osoitti, että ensimmäisen seitsemän vuorokauden aikana rehu-

kokeen aloituksesta (päivät 16-23) sirkat kasvoivat samalla tavalla rehueroista 

huolimatta.  Tämän jälkeen eri rehuilla syötettyjen kotisirkkojen kasvussa oli 

havaittavissa pientä vaihtelua, mutta lopulta sivuvirtarehulla päästiin lähes sa-

moihin lopputuloksiin. Kaupallisella rehulla syötettyjen sirkkojen proteiinipitoi-

suudeksi määritettiin 60,5% kuiva-aineesta ja sivuvirtarehuilla pitoisuudeksi 

saatiin 56,9% ± 0,6 kuiva-aineesta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että eri 

rehuilla syötettyjen sirkkojen proteiinipitoisuuksissa ei ole merkittävää eroa. 

Myös ruokintakokeiden aikaista rehunkulutusta seurattiin punnitsemalla sekä 

tarjotun rehun että jäljellä olevan rehun määrä kokeen lopussa ja vertaamalla sitä 

sirkkojen kasvuun. Tulokset osoittavat, että kontrollirehulla päästiin parempaan 

rehuhyötysuhteeseen kuin testirehulla.  

 

Biokierto –hankkeen jauhomatokokeen verrokiksi ja pohjarehuksi valittiin Hy-

väRehu -projektissa testattujen 15:n rehuformulaation joukosta parhaaksi osoit-

tautunut rehu “JaMa4”.  Siihen lisättäväksi sivuvirraksi valittiin Saarioisten 

Kangasalan tehtaan lasagnelevyn leikkuujäte, jonka soveltuvuutta tutkittiin jau-

homadon rehun aineosaksi toukan nopean massakasvatuksen aikana.  

 

Kokeessa korvattiin JaMa-4:n soijaa ja perunaproteiinia leikkuutähteeksi jää-

neellä lasagnelevyllä 20% (jolloin soija korvautui melkein kokonaan) ja 30% 

(myös osa perunaproteiinia korvautui), siten, että saatiin sama proteiinipitoisuus 

kuin JaMa4:ssä. Kolmas koerehu oli 30% lasagnelevyä (kuivattuna)+ kivennäis-

hivenainelisä (Wesson) + vitamiinilisä (Vanderzant). 
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Vaikka tuorepastassa käytetty vehnä on jauhomatojen luontainen ravintokasvi, 

voi olla, että puhdistetussa vehnässä ei ole riittävästi ravintoaineita, joten kol-

mannen rehun tarkoituksena oli katsoa, voidaanko rehun laatua parantaa lisää-

mällä rehuun kivennäis- ja vitamiinilisä. Esikokeessa liika tuorepasta vähensi 

kasvua. Aikaisemmissa kokeissa kivennäis-vitamiinilisä on vähentänyt kuollei-

suutta. 

 

Kokeen kesto oli 28 vrk (nopeimman kasvun vaihe), jonka jälkeen toukat lasket-

tiin ja punnittiin joka laatikosta erikseen sekä otettiin näytteet mikrobiologiaa 

varten. Jauhomatokasvatusten pääkokeen aikataulutus onnistui ja saatiin 

28 vuorokauden jaksoon nopeimman kasvun vaihe, joka on tuotannon kannalta 

olennaisin. Kasvatuksessa, jossa soijaproteiinia korvattiin 20%:lla lasagnelevyä, 

jauhomatojen kasvu oli keskimäärin 5,2% suurempaa kuin kontrollissa. Kun soi-

ja- ja perunaproteiinia korvattiin 30%:lla lasagnelevyä, jauhomatojen kasvu ei 

eronnut kontrollista. Kun soija- ja perunaproteiinia korvattiin 30%:lla lasagnele-

vyä ja rehuun lisättiin kivennäis- ja vitamiinilisä, jauhomatojen kasvu oli keski-

määrin 6,1% suurempaa kuin kontrollirehulla. Kasvatusten lopussa todettiin, että 

jauhomatojen kuolleisuudessa ei ollut eroja eri rehuruokintojen välillä ja kuol-

leisuus oli kaikissa ryhmissä pieni, n. 1-2%. 

 

Kokeessa lasagnelevy osoittautui erinomaiseksi rehuaineeksi, jolla voidaan kor-

vata tuontisoijaa, tuontimaissia ja perunaproteiinia. 20-30% pitoisuudella saa-

daan 5-6% lisää kasvua aiemmin parhaaksi osoittautuneeseen rehuun verrattuna, 

kun mikroravinteiden saanti on riittävä. Ryhmässä +20% lasagnea jauhomatojen 

proteiinipitoisuus oli alustavan tilaston mukaan 4% pienempi kuin kontrollire-

hua syöneillä (p=0,038). Sen sijaan lasagne +30% ja +30% ja vitamiini- ja ki-

vennäislisäryhmissä ei jauhomatojen proteiinipitoisuuksissa ollut eroja kontrol-

liin verrattuna. Mahdollisesti vitamiini- ja kivennäislisä auttaa jauhomatoja hyö-

dyntämään lasagnen ravinteet omassa proteiinisynteesissään. Tulos oli toivottu. 

Lasagnen leikkuujäte voidaan hyödyntää jauhomatojen tuotannossa muun sivu-

virtarehun jatkeena ja se jopa parantaa kasvua. Vitamiini- ja kivennäislisä ovat 

myös tarpeen. (Liite 3) 

 

Oulun yliopisto (OY) selvitti yhteistyössä oululaisen Entoprot Oy:n kanssa 

mahdollisuuksia hyödyntää Saarioisen sivuvirtoja mustasotilaskärpäsen touk-

kien kasvatuksessa. OY ja Entoprot toteuttivat toukkakasvatuksia, joissa tutkit-

tiin mm. proteiinien määrän vaikutusta toukkien kasvunopeuteen ja toukkamas-

san saantoon (Liite 3.1).  
 

4.3.2 Leväkasvatus 

Alueella syntyvistä prosessi- ja jätevesistä mikrolevien kasvatukseen valikoitui 

Saarioisten elintarviketehtaan pastan keitinvesi, laatikkolinjaston pintakuvioin-

nin huuhteluvesi (puhtaat) sekä elintarviketehtaan yhteydessä oleva jäteveden 

esipuhdistamon vesi (likainen). Pastan keitinvettä ja laatikkolinjaston pintakuvi-

oinnin huuhteluvettä syntyy vuosittain noin 2 000 m3 ja jätevettä 300 000 m3. 

 

Esikasvatuksiin (Kuva 4) valittiin Chlorella vulgaris, Arthrospira maxima (Spi-

rulina) ja Euglena gracilis. C. vulgaris ja Spirulina ovat elintarvikekelpoisia 

mikroleviä ja niiden käytölle on EU:n alueella uuselintarvikelupa. Vaikka E. 
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gracilis -levän käyttö ei vielä ole Euroopassa yleistynyt, Aasiassa sitä käytetään 

monipuolisesti erilaisissa sovelluksissa aina elintarvikkeista kosmetiikkaan.  

 

 

Kuva 4 Laatikkolinjaston pintakuvioinnin huuhteluveden esikasvatukset C. vulgaris -levällä. 

Kuva: Riina Malin 

Esikasvatusten jälkeen varsinaisiin kasvatuskokeisiin valittiin C. vulgaris ja E. 

gracilis. Kasvatuskokeet tehtiin laboratoriossa 5 litran pullokasvatuksina mikro-

levien tuotto- ja ravinnereduktiopotentiaalin selvittämiseksi (pastan keitinvesi ja 

laatikkolinjaston pintakuvioinnin huuhteluvesi).  Lisäksi Saarioisten jäteveden-

puhdistamon jätevedellä tehtiin kasvatuskokeet mahdollisen soveltuvuuden sel-

vittämiseksi mikroleväkasvatukseen. Kasvatuskokeista tehtiin ravinneanalyysit 

ennen ja jälkeen kasvatuksen (N-tot, NH4-N, NO3-N, PO4-P), lisäksi levän kas-

vua seurattiin kuiva-aine- (TSS) ja sameusmäärityksen (OD750 ja leväspesifinen 

aallonpituus) avulla. 

 

Kasvatuskokeiden tulosten perusteella kokeessa käytetyt sivuvirrat (puhtaat) 

voisivat soveltua mikrolevien kasvattamiseen esimerkiksi lannoite- tai energia-

käyttötarkoituksiin. Ravinteiden käytössä päästiin kokonaistypen osalta yli 80% 

reduktioon ja fosfaatin osalta jopa 98% reduktioon.  
 

Jätevedenpuhdistamon jäteveden käyttö mikrolevien kasvatuksessa osoittautui 

laboratoriokasvatuksissa haasteelliseksi. Jäteveden sterilointi kasvatuskokeita 

varten ei ole varsinaisen sovelluksen käytössä järkevää. Jätevesi sisältää erittäin 

vahvan mikrobiologisen kannan, joka kilpailee elintilasta mikrolevien kanssa. 

Lisäksi jätevesi sisältää toisinaan isojakin määriä erilaisia puhdistuskemikaaleja. 

Isossa jätevesiverkostossa kemikaalit laimenevat ennen puhdistamoiden proses-

seja, mutta lähellä käyttöpaikkaansa kemikaalit inhiboivat levän kasvua valitet-

tavan tehokkaasti. (Liite 4) 

 

Oulun Yliopistossa kartoitettiin mikroleväsolujen erotusmenetelmiä kirjallisuu-

den ja olemassa olevien teollisuusesimerkkien pohjalta. Jotta jätevesisivuvirrois-

sa kasvatetulla levämassalla olisi hyötykäyttömahdollisuuksia, on levämassa 
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erotettava kasvatusliuoksesta eli harvestoitava, toisin sanoen korjattava. Kartoi-

tuksesta koottiin erillinen raportti (Liite 5). 

 

Haarla Oy ja Owatec Oy menetelmiä testattiin HAMK:in kasvatuksessa tuotettu-

jen mikrolevien erotukseen. Testeissä käytettiin Haarla Oy:n tanniinipohjaista 

biopolymeeriä (Biopo-lymer HTH 25 bioflokkulantti) ja Owatec Oy:n sähkö-

kemiallista hapetuslaitteistoa (Owareactor elektroflotaatio). OY suoritti alustavat 

pilot-mittakaavan leväerotuskokeet ja tulosten perusteella todettiin, että sähkö-

kemiallinen hapetus on toimiva menetelmä mikrolevien erottamiseksi kasvustos-

ta, kun taas biopolymeerin kohdalla oikean annostuksen löytäminen oli haasteel-

lista. Jatkotoimenpiteenä Owareactor-laitteistoa kokeiltiin levien erotukseen 

isommassa mittakaavassa HAMK:ssa toisesta hankkeesta saadulla jätevesipoh-

jaisella leväkasvatuserällä. (Sanna Taskilan blogi-kirjoitus; 

https://blog.hamk.fi/biokierto/vesikierto-osana-ravinteiden-kierratysta-ei-

levaperaista-veden-haaskuuta/).  

4.3.3 Vesien käsittely 

Alueen vesienkäsittelyä tarkasteltiin lähinnä kirjallisuuden perusteella ravinne-

kiertoa ajatellen. Nykyisellään elintarviketehtaalla ja broilerintuotantolaitoksella 

syntyvä viemäröitävä jätevesi käsitellään paikallisesti vesien esikäsittelylaitok-

sella, joka toimii hyvin annetun ympäristöluvan puitteissa (aluehallintovirasto, 

2013). Laitoksen puhdistusteknologia kuvataan hyvin ympäristöluvassa (Alue-

hallintovirasto, 2013). Esikäsittelylaitoksen puhdistusprosessin teknologia ei 

vastaa (eikä ole tarkoituskaan) jätevedenpuhdistamojen teknologiaa, sillä siitä 

puuttuu aktiivilieteprosessi(t). Käsittelyn ensisijainen tavoite on rasvan poisto. 

Ravinnekierron kannalta aktiivilieteprosessi ei kuitenkaan merkittävästi lisäisi 

ravinteiden talteenottoa, sillä typpi enimmäkseen haihtuu kaasuna aktiiviliete-

prosessin denitrifikaatiossa. Poistuvan jäteveden ravinteiden pitoisuudet ovat 

muutenkin alhaiset (kappale 4.2.5), joten ravinteiden talteenotto olisi mitä to-

dennäköisimmin haastavaa ja kallista. Lisäksi poistuvan kokonaistypen ja fosfo-

rin määrä vuositasolla on pienehkö alueella tarvittaviin ja muualta saataviin ra-

vinnemääriin verrattuna. Lietteeseen päätyvä fosfori on saostettu ferrisulfaatilla, 

joten sen liukoisuus on huono, eikä se sovellu lannoitekäyttöön. Tämä ei sinäl-

lään ole ongelma, koska alueella on muutenkin fosforiylijäämää (tarkemmin 

kappaleessa 4.5). Nykyisellä käsittelyteknologialla esikäsittelylaitoksen liettee-

seen päätyy jäteveden typestä n. 45% ja fosforista 44%. Projektin biojalosta-

momallissa liete päätyy biokaasulaitokselle, jonka lietteestä ja rejektivedestä 

nämä ravinteet on tarkoitus hyödyntää lannoitteena. 

 

Tulevasta kiintoaineesta esikäsittelylaitos poistaa noin 80% eli noin 20% 

(62 t/v) poistuu jäteveden mukana.  Kiintoaineen poistoa tehostamalla osa pois-

tuvan virran ravinteista voitaisiin saada talteen. Tämäkin vaatisi mahdollisesti 

uusia yksikköprosesseja tai nykyisten prosessivaiheiden optimointia. Projektin 

aikana näitä selvityksiä ei tehty, koska esikäsittelylaitoksen teknologian kehit-

täminen ei kuulunut projektin varsinaisiin tavoitteisiin.  

 

Esikäsittelylaitoksesta vastaavalla taholla voisi olla intressejä laitoksen kehittä-

miseen, sillä vedenpuhdistamolle toimitettavasta jätevedestä koituu kustannuk-

sia. Teollisuuden ja kunnallisen tahon jätevesimaksut ovat sopimuskohtaisia, 

mutta jätevesikustannusten tasoa voidaan arvioida yleisistä vesimaksuista. Tam-

pereella jäteveden veroton hinta vuonna 2020 oli 1,86 €/m3, joka esikäsittelylai-

https://blog.hamk.fi/biokierto/vesikierto-osana-ravinteiden-kierratysta-ei-levaperaista-veden-haaskuuta/
https://blog.hamk.fi/biokierto/vesikierto-osana-ravinteiden-kierratysta-ei-levaperaista-veden-haaskuuta/
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toksen jätevesimäärän perusteella tarkoittaisi n. 570 000 € vuosikustannuksia 

toimitettavasta jätevedestä. Jäteveden puhdistamisen kehittäminen voisi siten ol-

la kiinnostavaa niin ravinnekierron kuin kustannussäästöjenkin kannalta.  

 

Jätevesien hallinta elintarvikeprosesseissa keskeisenä toimenpiteenä on jäteve-

sien synnyn vähentäminen. Elintarviketehtaalla on jo nykyisellään parannettu 

pesuvesien käyttöä esimerkiksi vettä säästävillä sumuttimilla, pesukeskuksilla ja 

automaattipesuilla (Aluehallintovirasto, 2013). Pyörykkälinjoilla on siirrytty ve-

dettömään muotoiluun ja joululaatikkoprosessin avulla keitossa irtoavan nesteen 

pääsy jäteveteen on estetty. (Aluehallintovirasto, 2013) Projektin aikana keskus-

teltiin myös jäteveden kierrätysmahdollisuuksista. Tämä kuitenkin todettiin 

haasteelliseksi, koska elintarviketeollisuudessa on korkeat puhtausvaatimukset.  

Lähtökohtaisesti kierrätettävät jätevedet eivät voi olla kontaktissa elintarvikkei-

den tai elintarvikelaitteistojen kanssa. Kierrätysvesiä voitaisiin hyödyntää esi-

merkiksi kuljetuskaluston ja lattioiden pesuissa sekä mahdollisesti laitteiden esi-

pesuissa. 

 

Erilliskerättävien vesien volyymi on pieni verrattuna viemäröitävään jäteveteen, 

joten niiden hyödyntäminen ravinnekierrossa ei merkittävästi lisää alueen ravin-

neomavaraisuutta. Sen sijaan näitä erillisvirtoja on tutkittu leväkasvatuksen 

substraattina (kappale 4.3.2). Vesiä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös li-

sävetenä biokaasulaitoksella, sillä niiden ravinne ja kiintoainepitoisuus voivat 

olla jokseenkin korkeammalla tasolla viemäröitävään jäteveteen nähden.  
 

4.3.4 Arvokomponenttien erotus 

Kollageenin eristys broilerin leikkuujätteestä 
 

Broilerin lihankäsittelyn sivuvirtana syntyy leikkuujäännettä, joka koostuu pää-

asiallisesti jänteistä. Lihasjänteet sisältävät runsaasti kollageenia ja näin ollen tä-

tä sivuvirtaa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kollageenin lähteenä. Kollageeni 

on proteiini, jota löytyy ihmisellä mm. ihosta, nivelistä, luista ja jänteistä. Kol-

lageenin tehtävänä on antaa näille osille elastisuutta ja esimerkiksi ihon kimmoi-

suuden väheneminen iän myötä aiheutuu kollageenin hajoamisesta. Kollageenia 

valmistetaan pääasiallisesti naudan ja sian nahasta, mutta vaihtoehtoisten lähtei-

den kirjo kasvaa. Kollageeniksi voidaan kutsua oikeastaan vain kuumentamaton-

ta ja pilkkoontumatonta proteiinia. Kun kollageenia kuumennetaan, saadaan ge-

latiinia tai tutummin liivatetta. Kun kollageeni puolestaan käsitellään entsyy-

meillä, saadaan kollageenihydrolysaattia, joka ei hyytelöidy samalla tavalla kuin 

liivate. Kollageenihydrolysaatti sisältää erilaisia ja pituisia peptidejä riippuen 

käytetystä entsyymistä. Näistä vain osa on mahdollisesti terveyttä edistäviä. Eri-

tyistä huomiota on saanut di- ja tripeptidit, eli kahdesta tai kolmesta aminoha-

posta koostuvat peptidit. Näin pienet peptidit voivat jo imeytyä ruuansulatukses-

sa, kun pidemmät pilkkoontuvat edelleen pienemmiksi palasiksi. Kollageenin 

osalta nimenomaan sellaiset peptidit, jotka sisältävät proliinia ja hydroksyprolii-

nia, ovat joissain tutkimuksissa näyttäneet olevan bioaktiivisia (Kim ym. 2018, 

Yazagi ym. 2017, Inoue ym. 2016). Tälläisiä di- ja tripeptidejä ei kuitenkaan 

synny juurikaan käytettäessä yleisiä elintarviketeollisuuden entsyymejä. Projek-

tissa selvitimme mahdollisuutta tämän broilerin elintarvikesivuvirrasta saatavien 

jänteiden hyödyntämiseksi kollageenin lähteenä sekä bioaktiivisten peptidien 

muodostumista. 
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Eristysmenetelmäksi valittiin kaksi eri tapaa: (1) kollageenin eristäminen natii-

vimuodossa ja mahdollinen käsittely jälkikäteen, sekä (2) suoraan peptidien 

tuottaminen raaka-aineesta käyttäen hyväksi kuumennusta ja kollagenaasient-

syymiä yhdessä. Ensimmäisessä eristystavassa jänteet jauhettiin tehosekoitti-

messa, jonka jälkeen ne pestiin 20% etanolilla. Tämän jälkeen rasvaa poistettiin 

lipeäkäsittelyllä (0,2 M natriumhydroksidi) yön yli sekoituksessa +8 oC. Tämän 

jälkeen massa sekoitettiin etikkahappoon (0,5 M) ja kollageenin annettiin liueta 

yön yli (+8 oC). Liottamisen jälkeen kollageeni sakattiin säätämällä pH arvo 2 

molaarisella natrium hydroksidilla joko 5,5:een tai 6,5:een. Sakka liuotettiin jäl-

leen 0,5 M etikkahappoon, jonka jälkeen etikkahappo poistettiin dialyysilla. 

Uutteen neste haihdutettiin pakkaskuivaamalla (Kuva 5).  

 

 

Kuva 5 Natiivikollageenin uutto lihasjänteistä. Työkaavio broilerin jänteistä saatavan kol-

lageenin eristämiseksi.  

Toisessa menetelmässä jauhettu jännemassa sekoitettiin rasvan poistamiseksi 

0,5 M natriumhydroksidiin kuten edellä. Tämän jälkeen 100 grammaa jänne-

massaa keitettiin 1,5 desilitrassa vettä kollageenin irrottamiseksi nesteeseen. 

Massa suodatettiin juustoliinan läpi ja talteen otettu neste sentrifugoitiin 

(10 000 G, 15 min.) irtoaineksen poistamiseksi. Saadun nesteen pH säädettiin 

entsyymille sopivaksi (pH 8.5) ja lämpötila säädettiin 50 – 55 asteiseksi. Seok-

seen lisättiin kollagenaasientsyymiä 1% liuokseksi. (Collagenase, food grade, 

Creative Enzymes) ja hydrolyysin annettiin tapahtua yön yli. Hydrolysaation 

jälkeen neste sentrifugoitiin ja supernatantti kuumennettiin kiehuvaksi entsyy-

min inaktivoimiseksi, dialysoitiin sekä pakkaskuivattiin (Kuva 6 ja Kuva 7). 
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Kuva 6 Kollageenipeptidien uutto lihasjänteistä. Työkaavio broilerin jänteistä saatavien 

kollageenipeptidien eristämiseksi entsyymiavusteisesti (kollagenaasi). 

 

Kuva 7 Kuvasarja natiivikollageenin eristysvaiheista: 1. jänteiden jauhatus ja pesu 20 % 

etanolilla; 2. pesu 0,2 M natriumhydroksidilla; 3. liuotus 0,5 M etikkahappoon; 4. 

saostus happo/suola –menetelmällä; 5. kollageenin keräys fuugauksella; 6. liuotus ja 

suolanpoisto dialyysilla; 7. pakkaskuivaus 

Pakkaskuivauksen jälkeen saatu tuote punnittiin. Natiivikollageenia eristettäessä 

saannoksi tuli vain noin 0,2 g/100 g lähtömateriaalia. Kollageenipeptidejä eris-

tettäessä loppusaannoksi muodostui 7,5 g/100 g lähtömateriaalia. Pakkaskuivat-

tujen kollageenituotteiden sisältämät proteiinit tarkistettiin käyttäen massaspekt-
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rometristä tunnistusta. Ensimmäiset eristykset tuottivat valitettavasti epäpuhtaan 

tuloksen. Proteiineista valtaosa oli aktiinia ja myosiinia ja peräisin lihasta. Kol-

lageenin osuus oli selkeästi alhaisempi. Massaspektrometrillä ei voida määrittää 

tarkkoja pitoisuuksia, mutta proteiinien suhteellisia määriä voidaan arvioida 

näytteen sisällä.  Toinen eristys käyttäen kollagenaasia tuotti kuitenkin hyvän tu-

loksen kollageenin ollen pääasiallinen proteiini näytteessä. Näytteestä löytyi 

kollageenityyppejä 1,2 ja 3, joista 1 ja 2 edustivat valtaosaa kollageenista. Ana-

lyysiä jatkettiin selvittämällä syntyneiden peptidien aminohapposekvenssiä, jotta 

hyödyllisten di- ja tripeptidien muodostuminen saataisiin havaituksi. Yleisesti 

ottaen näin pienten peptidien havaitseminen massaspektrometrialla on haasteel-

lista ja täyttä varmuutta oikeasta aminohapposekvenssistä ei voida antaa. Lisäksi 

pienet peptidit ionisoituvat huonosti, mikä johtaa massaspektrometriassa niiden 

suhteellisen osuuden aliarviointiin. Tutkitusta näytteestä löydettiin kuitenkin 

massaltaan sopiva peptidi glysiini-proliini-hydroksyproliini tripeptidiksi. Lisäksi 

tämän peptidin pilkottu spektri sisälsi sopivan massaiset ionit kyseisille amino-

hapoille. Näin ollen todennäköistä on, että saatu hydrolysoitu kollageeni todel-

lakin sisälsi toivottuja tripeptidejä. Entsyymeistä kollagenaasi on ainoa, mikä 

merkittävässä määrin tuottaa toivotunlaisia di- ja tripeptidejä. Kollagenaasin 

käyttö EU:n alueella elintarvikekäytössä on kuitenkin vielä EU:n keskeneräises-

sä lupakäsittelyssä. 

 

Arvokomponenttien erotus osiossa Lukessa tehtiin myös kirjallisuuskatsaus Saa-

rioinen Oy:n luumunkivisivuvirran hyödyntämisestä (Liite 6). 

4.3.5 Biohiilen tuotanto 

Hankesuunnitelmassa yhdeksi tutkittavaksi hyödyntämismenetelmäksi nimettiin 

biohiilen tuotanto. Yhtä biohiilen valmistuskertaa lukuun ottamatta hankkeessa 

keskityttiin tutkimaan eri biohiilituotteiden kykyä sitoa ravinteita itseensä, koska 

tämän katsottiin olevan biohiilen suora ravinnekiertosovellus. Toisaalta hank-

keen aloittamisen jälkeen biohiilen valmistamista sivuvirroista oli aloitettu tut-

kia myös muissa mm. HSY:n (Lietehiili) ja HAMK:n (Biohiilestä bisnestä Hä-

meeseen) hankkeissa, joten hankkeen resursseja ei haluttu suunnata tähän aihee-

seen enempää.  

 

Toukokuussa 2019 HAMK:n Mustialan kampuksella valmistettiin biohiiltä met-

sätähteestä (männyn ja kuusen latvukset) avohiillettimellä (Nor-Tiki) ns. ”Flame 

curtain”-menetelmällä. Koska oli tarkoitus tutkia biohiilen kykyä sitoa itseensä 

maatilan ravinteita, sammutettiin hehkuva biohiili veden sijasta naudan lietelan-

nasta separoidulla nestefaasilla. Sammutusnesteen pumppaamisen helpotta-

miseksi se laimennettiin vedellä 1:2. Koska biohiilen pienvalmistukseen liittyvät 

lähteet suosittelevat hiilen sammutusta alakautta esim. huokoisuuden lisää-

miseksi, asennettiin hiilletinkartioon sen pohjalle ulottuva rautaputki sammutus-

nesteen johtamiseksi hiilimassan alle. Kun biohiiltä oli kertynyt hieman yli hiil-

lettimen puolen välin korkeudessa, päätettiin alkaa sammutus pumppaamalla 

uppopumpulla sammutusliuosta hehkuvan hiilimassan alle (Kuva 8, vas.). Sam-

mutus nestettä pumpattiin biohiilen alle, kunnes hiilimassa alkoi selvästi kellua 

alla olevan nestepatjan päällä. Hiilen hyvän lämmöneristyksen vuoksi pinnan 

biohiili hehkui vielä tässä vaiheessa, joten loppu sammutus tehtiin ruiskuttamal-

la sammutusneste hiilen päälle (Kuva 8, oik. alh.). Sammutuksen varmista-

miseksi märkää hiili massaa käänneltiin vielä lapiolla.   
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Kuva 8 Kuvasarja Nortiki ”avohiillettimessä” valmistetun biohiilen sammuttamisesta lai-

mennetulla lietelannan nestejakeella. Vasemmalla alkusammutus putken kautta hiil-

tyneen massan alle. Oikealla alhaalla sammutus hehkuvien hiilien päälle. Oikealla 

ylhäällä valmis sammutettu biohiili on sormivoimin murenevaa. (Kymäläinen M.) 

Analyysejä varten otettiin näyte sammutusnesteestä ja ennen sammutusta te-

räsämpäriin otetusta hiilestä, joka sammutettiin puhtaalla vedellä. Ravinnesam-

mutettu biohiili jätettiin imeytymään hiillettimeen kahdeksi viikoksi, jonka jäl-

keen myös siitä haettiin näyte HAMK:n laboratorioon analysoitavaksi. Ennen 

analyysejä sekä vesi- että lantaliuos sammutetut hiilet valutettiin kuiviksi keske-

nään samoissa olosuhteissa. 

 

Molemmista biohiilistä, sammutusnesteestä ja hiillettimeen liotuksen jälkeen 

jäänestä sammutusnesteestä tehtiin kokkonaistyppi-, ammoniumtyppi- ja kiinto-

aineanalyysit.  Analyysitulokset (Taulukko 8) osoittavat biohiilen kokonaistyp-

pipitoisuuden nousseen selvästi lantaliuossammutuksessa verrattuna vesisammu-

tukseen. Ammoniumtyppipitoisuuden suhteellinen nousu on samaa luokkaa ko-

konaistypen kanssa, mutta määrällinen nousu on kuitenkin huomattavasti pie-

nempi (Kuva 9). Sammutusnesteen typpipitoisuuden muutokset ovat merkityk-

settömiä. Sen sijaan biohiilen kiintoaineen määrä on noussut lantaliuossammu-

tuksessa. 

Taulukko 8 Lantaliuossammutetun biohiilen ravinneanalyysitulokset. 

 

Näyte:
N-TOT 

(gN/Kg)

N-TOT 

(gN/Kg ka)

Ammo 

(gN/Kg)

Ammo 

(gN/Kg ka)
TS%

Vesi-sammutettu 

biohiili
0,38 1,67 0,02 0,10 22,56

Lantaliuos 

sammutettu biohiili
1,40 5,70 0,14 0,57 24,53

Lantaliuos 1,25 67,26 0,77 41,44 1,85

Lantaliuos 

sammutuksen jälkeen
1,37 66,41 0,66 32,34 2,06
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Kuva 9 Typen määrän muutos lantaliuos- ja vesisammutetussa biohiilessä. 

Hankkeen aikana on noussut keskustelua biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen 

kuivajakeen pyrolysoinnista. Koska tätä mädätteen jatkojalostusprosessia voisi 

pitää myös BioKierto-hankkeen kannalta potentiaalisena ravinnekierron tehosta-

jana, tehtiin ravinneliotuskoe biokaasulaitokselta saaduilla kiintojaepelleteillä. 

Kokeessa pyrolysoituja mädätysjäänöspellettejä liotettiin 6 ja 24 tuntia biokaa-

sulaitoksen rejektivesikonsentraatissa, jonka jälkeen niitä valutettiin kuivaksi n. 

12 tuntia ja analysoitiin lopuksi kokonais- ja ammoniumtyppi sekä kiintoainepi-

toisuus (Taulukko 9). Pellettien ja liuoksen tilavuussuhde oli liotuksessa n. 1:5. 

Mädätysjäännöspelletit saatiin Lakeuden Etappi Oy:ltä ja konsentraattiliuos 

BioKymppi Oy:ltä. 

 

Taulukko 9 Pyrolysoidun mädätysjäännöksen analyysitulokset. 

 
 

Kokonaistypen nousu pelleteissä jäi pieneksi verrattuna selkeään ammoniumty-

pen nousuun (Kuva 10). Syynä tähän voisi pitää konsentraatin lähtökohtaisesti 

korkeaa ammoniumtyppipitoisuutta. Mielenkiitoa herättää liotettujen hiilipellet-

tien kiintoainepitoisuuden nousu yhdessä ammoniumtypen pitoisuuden kanssa. 

Ilmeistesi 6 h liotusaika on riittävä, koska 24 h ei parantanut tulosta. Kysy-

mykseksi jää, kuinka lyhyt liotusaika olisi riittävä. 
 

Näyte:
N-tot 

gN/Kg

N-tot 

gN/Kg ka

Ammo 

gN/Kg

Ammo 

gN/Kg ka
TS%

Pyrolysoitu 

mädätysjäännös (PMJ)
13,96 15,22 0,03 0,03 91,72

Liuos 6,5 290 5,4 240 2,2

PMJ 6h liotus 14,50 15,48 0,61 0,65 93,64

PMJ 24h liotus 12,96 14,09 0,61 0,66 92,01



Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi - BioKierto  

 
 

27 

 

Kuva 10 Eri liotusaikojen vaikutus näytteen ammoniumtypen pitoisuuden nousuun. 

4.3.6 Biokaasun tuotanto    

Alueellisen kartoituksen perusteella valittujen sivu- ja jätevirtojen biokaasu- ja 

metaanituoton perusteella arvioitiin alueellinen biokaasun tuotanto- ja ener-

giapotentiaali. Tätä varten määritettiin materiaalien metaanituottopotentiaali ko-

keellisesti. Valituille vaikeammin hajoaville sivuvirroille (olki, hevosenlanta) 

testattiin lisäksi esikäsittelyn vaikutusta metaanituoton parantamiseksi. Syöttei-

den laadun ja mädätysjäännöksen hyödyntämismahdollisuuksien perusteella ar-

vioitiin biokaasutuotannon teknologiavaihtoehtoja (märkä, kuiva, jatkuva, pa-

nos). Syötemäärä- ja -koostumustietojen avulla laskettiin biokaasutuotannon 

massa- ja energiataseet. Massataseissa tarkasteltiin kokonaismassaa ja pääravin-

teita. Nämä tarkastelut tehtiin HAMKissa. Lisäksi, tulosten pohjalta hankkeen 

yrityskumppani Metener Oy teki alustavia kannattavuustarkasteluja. Biokaasu-

tuotantoon liittyviä tarkasteluja on raportoitu sekä tässä kohdassa (4.3.6) että 

osin myös seuraavassa luvussa (4.4 Kokonaiskäsittelyratkaisun ja toimintamal-

lin valinta), sillä biokaasulaitos valikoitui keskeiseksi osaksi kokonaiskäsittely-

ratkaisua eli biojalostamoa. 

 

Alueellinen biokaasun tuotantopotentiaali 

Metaanituottotestauksiin valittiin ensi vaiheessa lantanäytteet (kananlanta, hevo-

senlanta) ja teollisuuden ruokajäte, joka koostui pastan leikkuujätteestä ja lant-

tusilpusta. Hevosenlantanäyte oli tallilta, jossa käytettiin turvekuiviketta. Näiden 

syötteiden tuottoa testattiin sellaisenaan ja erilaisina seoksina. Kustakin näyt-

teestä tehtiin kolme rinnakkaismääritystä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 11) on 

metaanituottotulokset panostestistä, joka tehtiin mesofiilisessä lämpötilassa 

(35 ⁰C) 21 vrk:n viipymällä. Korkein metaanituotto oli ruokajätteellä 

(489 litraa/kgVS), mutta sillä oli myös suurin hajonta materiaalin heterogeeni-

suudesta johtuen. Tuottoarvo on tyypillinen hiilihydraattia ja vähän proteiinia ja 

rasvaa sisältävälle syötteelle. Kananlannalle tässä mitattu metaanituotto 

(225 litraa/kgVS) on sille tyypillisellä vaihteluvälillä (150-300 litraa/kgVS; 

Kymäläinen ja Pakarinen, 2015). Hevosenlannan tuotto on alhainen 

(63 litraa/kgVS), johtuen siinä olevasta merkittävästä turvekuivikkeen määrästä. 

Hevosenlannalle tuottoarvot vaihtelevat suuresti, riippuen lannan osuudesta ja 

kuivikkeen laadusta ja määrästä. Myös varastointi alentaa metaanituottoa. Bio-
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kaasuhyödyntämisen kannalta suositeltava kuivike olisi olki. (Lehtinen, J., 

2018). 

 

 
 

Kuva 11 Alueellisten sivu- ja jätevirtojen metaanituottotestin tulokset. 

Olki on kiinnostava syöte paitsi hevosenlannan kuivikkeena niin myös sellaise-

naan käytettäväksi etenkin biokaasutuotannon kuivaprosesseissa. Se toisi typpi-

pitoisen kananlannan käsittelyyn vaadittavaa hiililisää. Toinen vaihtoehto hiili-

pitoisena syötteenä on nurmi, joka tuottaa olkea paremmin biokaasua. Oljen, 

kuin myös hevosenlannan, biokaasutuoton tehostamiseksi tässä hankkeessa tes-

tattiin esikäsittelyjä. Ensisijainen tavoite oli selvittää hankkeeseen osallistuneen 

yrityksen (Metgen Oy) entsyymejä. Entsyymikäsittelyn lisäksi testattiin alkalista 

esikäsittelyä. Työn toteutus ja tulokset johtopäätöksineen on koottu erilliseen tu-

losesitykseen (Liite 7). Kokeissa testattiin entsyymin käyttöä kolmella eri taval-

la: lisäämällä entsyymi suoraan metaanituottotestiin, tekemällä entsyymikäsitte-

ly ennen testiä ja tekemällä yhdistetty alkali-entsyymikäsittely ennen testiä. Suo-

ra entsyymilisäys biokaasutuottovaiheeseen ei vaikuttanut metaanituottoon. Ent-

symaattinen esikäsittely paransi kokonaistuottoa n. 10%, ja alkalisen esikäsitte-

lyn merkittävin etu oli metaanituoton käynnistymisen huomattava nopeutumi-

nen. Tällä olisi käytännön merkitystä enemmän märkäprosesseissa kuin kuiva-

mädätyksessä. 

 

Edellä esitettyjen mittaustulosten ja aiempien selvitysten pohjalta valittiin jatko-

tarkasteluja varten raportoidut metaanituottoarvot (Taulukko 10). Biokaasu-

hyödyntämiseen käytössä olevat biomassamäärät arvioitiin yhteistyössä alueel-

listen toimijoiden kanssa. Teollisuuden biojätteet ja lietteet sekä kasvihuonetuo-

tannon sivuvirrat ovat saatavilla täysmääräisesti, edellä luvussa 4.2. arvioiduista 

määristä. Broilerinlannan saatavuus biokaasuhyödyntämiseen voisi olla n. 30% 

ja hevosenlannan n. 10% arvioiduista kokonaismääristä.  

 

 

 



Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi - BioKierto  

 
 

29 

Taulukko 10 Alueellisten syötteiden metaanituottoarvot, biokaasuhyödyntämiseen käytössä 

olevat biomassamäärät ja alueellinen metaanituottopotentiaali. 

Syöte Syöte-

määrä, 

t/v 

Metaani-

tuotto 

m3/tVS 

Metaanituot-

to m3/t 

Alueellinen me-

taani-

tuottopotentiaali, 

m3/v 

Broilerinlanta 3 000    225  118  353 200 
Hevosenlanta 2 500      70   21   52 000 
Elintarviketeollisuu-

den biojäte 
 

1 700 

  

   550 

 

 150 

 

 252 500 
Teollisuusliete 1 060    300   53    55 650 
Kasvihuonesivuvirrat    

   300 

 

   400 

 

  32 

 

    9 600 
Yhteensä 8 560    722 950 

 

Edellisessä taulukossa (Taulukko 10) ja luvussa 4.2. esitettyjen lähtöarvojen pe-

rusteella laskettiin alueellinen energiapotentiaali ja arvioitiin biokaasutuotannon 

prosessivaihtoehtoja: märkä vs. kuivaprosessointi. Seuraavassa kuvassa (Kuva 

12) on esitetty laskennan tulokset, kun tarkastelun kohteena oli kolme eri vaih-

toehtoa: 1) Teollisuusbiojäte- ja lietepohjaiset syötteet, 2) Lantasyötteet ja 3) 

Yhteiskäsittely (sekä teollisuus- että lantasyötteet). Teollisuuden biojäte- ja lie-

temäiset materiaalit ovat kuiva-ainepitoisuuden perusteella parhaiten soveltuvia 

märkäprosessointiin. Tämä mahdollistaa lietteiden käsittelyn märkinä, jolloin 

säästetään kuivauksessa. Ratkaisu on järkevä, jos biokaasulaitos on lähellä teol-

lisuuslaitosta, ja vältytään näin lietteiden kuljettamiselta. Alueelliset lantasyöt-

teet siipikarja- ja hevostaloudesta soveltuisivat hyvin kuivaprosessointiin. Jos 

kaikki syötteet yhdistetään, ollaan kuiva-ainepitoisuuden puolesta edelleen kui-

vaprosessoinnin alueella.   
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Kuva 12 Eri biokaasutuotannon prosessivaihtoehtoja alueellisten sivu- ja jätevirtojen käsitte-

lemiseksi.   

Metener laati alustavia kannattavuuslaskelmia panostoimisella kuivamädätys-

prosessille, jossa käsiteltäisiin edellä mainittuja kuivalantoja yhdessä peltobio-

massojen (olki, nurmi) kanssa. Laitosten kokoluokat olivat vastaavaa tasoa kuin 

edellä kuvatuissa tarkasteluissa, välillä 7 000 - 10 000 t/v. Laskelmien mukaan 

tämäntyyppisten laitosten takaisinmaksuajat olisivat alle 10 vuotta.   



Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi - BioKierto  

 
 

31 

4.4 TP4 kokonaiskäsittelyratkaisun ja toimintamallin valinta 

TP2 ja TP3 tuloksien perusteella havaittiin, että alueellisesti suurimmat vaiku-

tukset ravinnekiertoon saadaan biokaasulaitokseen perustuvalla biojalostamolla, 

jossa jatkojalostusprosesseilla saadaan myös biokaasulaitoksen sivuvirrat arvok-

kaiksi tuotteiksi. Tämä johtopäätös ei tarkoita, että hyödyntämismenetelmät ku-

ten hyönteistalous, arvokomponenttien erotus ja leväkasvatus elintarvikesivuvir-

roilla tulisi sivuuttaa. Vaikka nämä menetelmät eivät käsittele suuria ravinne-

määriä, ovat ne sivuvirtojen hyödyntäjänä kuluttajille kiinnostavia ja havainnol-

listavia, jolloin vähemmän kiinnostavien mutta määrältään merkittävien sivuvir-

tojen, kuten esim. lannat, kestävä hyödyntäminen ei herätä tärkeänä koettuna 

alueellista vastusta.  

 

Biojalostamoajatus (Kuva 13) valittiin lähinnä siksi, että karkeasti arvioiden jo 

kaksi vuosikymmentä Saarioisten Oy:n Sahalahden tehtaiden ympäristöön on 

lähinnä suurten lantamäärien vuoksi yritetty perustaa biokaasulaitosta siinä on-

nistumatta. Mitä luultavammin biokaasulaitoksen vaikea perustaminen on johtu-

nut alueen erityisistä ominaisuuksista, jotka eivät suosi suurta ns. julkista laitos-

ta, mutta eivät myöskään tilakohtaisia omavaraisuuteen perustuvia laitoksia. 

Alueen suurimmat biokaasutuskelpoisten ravinnesivuvirtojen tuottajat ovat eri-

koistuneita toimijoita, joiden toimintamalli ei puolestaan ole tyypillinen omava-

raisuuteen pyrkivillä maatiloilla. Toisaalta syntyvien sivuvirtojen määrä on liian 

pieni suuruuden ekonomiaan ja porttimaksuihin perustuvaan ns. julkiseen laitok-

seen. 

 

Ainoa järkevä biokaasulaitostyyppi olisi ns. keskisuuri (20 – 35 kt/v) eli useiden 

paikallisten toimijoiden pienehköjä sivuvirtoja käsittelevä laitoskoko. Tämä lai-

toskoko on kuitenkin ollut haastava toteuttaa useiden paikallisten toimijoiden si-

touttamisen ja biokaasulaitoksille tällä hetkellä tyypillisten ansaintamallien tä-

hän toimijaympäristöön sopimattomuuden vuoksi. Hankkeen aikana käytyjen 

useiden keskustelujen eri toimijoiden kanssa sekä alan kehittyvien trendein seu-

raamisen tuloksena päädyttiin biojalostamokonseptiin, joka tuottaa uusia tuottei-

ta BioKierto-mallin mahdollistamiseksi. Tarvittiin siis uusi ansaintamalli. 

 

 

Kuva 13 Kokonaiskonseptimallia palvelevan biojalostamon materiaalivirrat. 
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Uusi ansaintamalli sisältää uusiutuvan energian (hiilineutraalin biokaasu) lisäksi 

ravinne- ja hiilensidonta potentiaalin (Kuva 14). 

 

 

Kuva 14 Biojalostamon prosessimalli uusien tuotepotentiaalien kanssa. 

Biojalostamon kokonaisprosessille luotiin massatase Excel-malli (Kuva 15), 

jonka avulla voidaan selvittää erilaisten paikallisten biosivuvirtasyötteiden yh-

distelmien vaikutus lopputuotteiden määrään. 

 

 

Kuva 15 Kuvakaappaus biojalostamoprosessin Excel-mallista. 

Jotta Excel-malli palvelisi myös ravinnekiertomallia, on siinä eritelty myös fos-

forin ja typen määrät eri prosessin vaiheissa sekä lopputuotteissa. Mallinnuksen 

komponenttien visualisointiin kehitettiin erillinen Python-pohjainen työkalu, jo-
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ka piirtää reaktorin Excel-mallin sisäiset prosessivirrat Sankey-graafina (Kuva 

16). Visualisoitavia virtoja ovat toisaalta kokonaisvirrat, joista saadaan merkit-

tävimpinä jatkokäytettävinä tuotteina konsentraattia, leväliuosta, biohiiltä ja hii-

lidioksidia sekä energiaa biokaasusta. Myös ilmasta sitoutuva hiilidioksidi huo-

mioitiin laskuissa. Lisäksi huomioitiin alkuaineiden virrat erikseen (hiili, fosfori, 

kalium ja typpi). Kun Excel-mallin syöteparametreja muutettaan, on käyttäjän 

mahdollista ajaa hankkeessa tehty ohjelma Sankey-diagrammien päivittämisek-

si. 

 

 

Kuva 16 Sankey-diagrammi konseptimallin massavirroista. 

Tätä raporttia varten mallilla laskettiin 4 kpl erilaista biojalostamon syöteyhdis-

telmää. Tuloksista koostettiin erillinen raportti (Liite 8). 

 

Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Polar Analytics Oy:n kanssa simulaatiotyö-

kalu, joka laajentaa Excel-taulukkomallin toiminnallisuutta alueelliseen tarkaste-

luun. Simulaatiota varten reaktorin toiminnallisuus muunnettiin viikkokoh-

taiseksi ja simulaatiossa seurataan biojalostamon raaka-aineiden toimituskustan-

nusten suhdetta jalostamon toimintaan ja toimintavarmuuteen.  

 

Tutkittavana alueena simulaatiomallissa käytettiin Kangasalan alueen (Kuva 17) 

tiedossa olevia toimijoita osittain anonymisoituna mahdollisten liikesalaisuuk-

sien säilyttämiseksi. Työkalu sinänsä on täysin yleistettävissä mihin tahansa 

muuhunkin alueeseen, mikä erityisesti mahdollistaa alueellisten rakennemuutos-

ten vaikutusten analysointia biojalostamon näkökulmasta ja toisaalta kääntäen 

alueellista kehitystyötä kohti ympäristön ja talouden näkökulmasta kestävää ti-

lannetta biojalostamon avulla.  
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Kuva 17 Simulaatio-ohjelman karttanäkymä. 

Tässä ensimmäisessä vaiheessa jalostamon hyötysuhdetta tarkastellaan lähinnä 

ajettujen kilometrien ja saavutetun energian tuoton sekä sitoutuneen hiilidioksi-

din vertailuna (Kuva 18). Jatkossa työkalu on tarkoitus laajentaa huomioimaan 

mm. tuotettujen lisäravinnetuotteiden paremman jatkokäytön ohjaaminen pois 

yliravituilta alueilta vajaille alueille sekä kausittaisen vuodenaikavaihtelun ai-

heuttama vaihtelu lopputuotteissa ja hyötysuhteessa.  

 

 

Kuva 18 Simulaatio-ohjelman tilastonäyttö. 

Tässä hankkeessa laskentamallilla tuotetut tulokset ovat julkisia ja kaikkien saa-

tavilla loppuraportissa hankkeen nettisivuilla. Varsinaiset laskentapohjat ja -

ohjelmat jäävät HAMK:in hallinnoimaksi. Nämä työkalut ovat kuitenkin käytet-

tävissä aluekehitystarkoituksiin, kun niiden käyttöön liittyvistä resurssien kom-

pensoinnista sovitaan tapauskohtaisesti HAMK:n kanssa. 
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4.5 TP5 Vaikutukset ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen 

BioKierto-mallin vaikuttavuus osoitetaan kahdessa vaiheessa: 

1. Potentiaaliset fosforimäärät, joita malliin syötetyillä eri parametrivariaatioil-

la kyetään ohjaamaan ravinnevalumariskin kannalta turvallisimpiin ja sitä 

kautta kestävämpiin kohteisiin. 

2. BioKierto-mallin aikaansaaman mallin toiminnan mahdollistavien resurs-

sien osoittaminen.  

 

Potentiaaliset fosforimäärät: Kangasalan kaupunki on ollut mukana 2017 Pir-

kanmaan ELY-keskuksen teettämässä ravinnekartoituksessa. Kartoituksessa 

määriteltiin Pirkanmaan alueen typpi- ja fosforilähteitä sekä fosforin käyttökoh-

teita (Pirkanmaan Ravinnekartoitus, työnumero: 20601193, Pirkanmaan ely-

keskus, 29.8.2017, Sweco ympäristö oy, Turku). Saadut määrä- ja paikkatiedot 

ovat koostettu karttamuotoon, jossa vuosittaiset tuotto- ja käyttömäärät ovat ta-

sattu 5 x 5 km ruutuihin. Koska fosforin käytölle on myös haettu aluekohtaiset 

potentiaalit sekä nykyisten viljelykasvien että pellon teoreettisen maksimi fosfo-

ritarpeen mukaan, on fosforille laadittu myös yli/alijäämäkartta. ELY:n kartoit-

tamien tietojen lisäksi hankkeessa selvitettiin Kangasalan peltojen viljelykasvien 

pinta-alat Luken Biomassa-atlaksesta, joita yhdessä yleisesti saatavilla olevien 

viljelykasvien lannoitetarvetietojen kanssa käytettiin Kangasalan peltojen typpi- 

ja fosforitarpeen selvittämiseen. Näin kahdesta määrätiedon vaihteluväliltään 

suurista lähteistä saatua tietoa voitiin tarkentaa. Koska alueellisten sivuvirta- ja 

ravinnetietojen keräämisen alkuvaiheessa havaittiin biosivuvirtojen typpimää-

rien olevan huomattavasti pienemmät kuin paikallisten viljelykasvien tarve, pää-

tettiin keskittyä vaikuttavuuden arvioinnissa tutkimaan fosforiresurssien hallin-

taa. 

  

Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaaman kartoituksen tietojen mukaan kokonais-

fosforitilanne arvioitiin fosforin yli-/alijäämäkartan ruutujen ja niiden fosfori-

määrien yhteenlaskulla sekä keskiarvolla vaihteluvälistä (Kuva 19) ja tulokseksi 

saatiin n. 65,6 t/a. 
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Kuva 19 Pirkanmaan ravinnekartoituksen avulla laskettu Kangasalan alueen fosforin ylijäämä. 

Biomassa-atlaksen (2015 tietojen) ja Yaran lannoitusohjeiden mukaan Kangas-

alan fosforitarpeeksi saatiin (91 041 kg/a) 91 t/a (Taulukko 11). Myös HAMK:n 

biotalouden opiskelijat määrittivät osana opiskelijaprojektia Kangasalan peltojen 

ravinnetarvetta (Liite 9). Opiskelijoiden käyttämät viljelyalatiedot vuodelta 2016 

Luken tietokannasta (Luonnonvarakeskus, 2018) saatuja (Liite 10) ja olivat re-

huheinämäärältään suuremmat. Vastaavasti opiskelijaprojektissa käytetyt fosfo-

rilannoite suositukset olivat Yaran lähteistä maltillisemmat suositukset. Loppu-

tulokseksi HAMK:n opiskelijat saivat Kangasalan peltojen fosforitarpeeksi n. 

60,3 t/a.  

Taulukko 11 Kangasalan fosforialijäämä Biomassa-atlaksen ja Yaran Lannoiteoppaan mu-

kaan laskettuna (Yara, 2017) 

 
 

Kun huomioidaan jo aiemmin tässä raportissa käsitellyissä TP2:n tuloksissa 

mainittu ravinnekiertomallin kannalta potentiaalisten syötteiden sisältämä fosfo-

rimäärä n. 141 t/a, saadaan Kangasalan fosforiylijäämäksi n. 50 t/a (= 141 t/a – 

91 t/a). Jos huomioidaan viljelykasvien pinta-alojen vuotuinen vaihtelu ja eri 

lannoitesuositukset, saadaan fosforitarpeeksi n. 75 t/a, joka antaa ylijäämäksi n. 

65 t/a. Edellisen tarkastelu perusteella voidaan Kangasalan alueen fosforiylijää-

ruutuja n.

1,75 5 - 130 8,75 - 227,5

5 0 - 5 0 - 25

26 -5 - 0 -130 - 0

YHT. -121,3 - 252,5

keskiarvo 65,63

fosforia t/a/ruutu fosforia t/a

Fosforin yli- ja alijäämäalueet 
(Pirk. ELY)

Viljelykasvi Viljavuusluokka Fosforin  

kg/ha

Viljelyala  

ha

Yhteensä 

kg/a

Kevätviljat tyydyttävä 13 4713 61 269

Säilörehunurmi tyydyttävä 14 1554 21 756

Luonnonhoitopelto 554 0

Syysviljat tyydyttävä 16 501 8 016

7322 91 041

FOSFORIN TARVE KANGASALLA (4 eniten viljeltyä kasvityyppiä) 

Biomassa-atlas & Yara Lannoiteopas
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män referenssiarvoksi tässä tarkastelussa valita 65 t/a. Kun biojalostamo Excel-

malliin annetaan syötetiedot kartoitetuista sivuvirroista 30% kananlannasta, 10% 

hevosenlannasta ja 100% elintarviketeollisuuden biojätteestä, elintarviketeolli-

suuden puhdistamolietteestä sekä puutarhasivuvirrasta, tuottaa biojalostamo n. 

40 t/a fosforia. Kyseinen fosforimäärä sisältyy kuivatusta mädätteestä pyrolysoi-

tuun biohiilituotteeseen, jonka kokonaismäärä on edellä mainitulla sivuvirta-

syötemäärällä 739 t/a. Kun syötteistä n. 8 500 t/a on kiinteässä muodossa, on lai-

toksessa tapahtuva kiinteä syötteen konsentroituminen huomattavaa. Nykytilan-

teeseen verrattuna BioKierto-malli mahdollistaa vähentää alueellista fosforiyli-

jäämää yli 60%, vaikka vain osa kartoitetuista sivuvirroista käsitellään. 

 

BioKierto-mallin aikaansaaman mallin toiminnan mahdollistavien resurssien 

osoittaminen: BioKierto-mallin biojalostamo tuottaa lisäarvoa, jonka katsotaan 

olevan mallin tärkein mahdollistaja. Lisäarvo ei ole pelkkiä myytäviä tuotteita 

vaan erilaisia resursseja. Resursseja syntyy suoraan biojalostamon tuotteena, 

mutta lisäksi biojalostamon toiminta vapauttaa aiemmin tarvittuja resursseja 

muuhun käyttöön (Taulukko 12).   

Taulukko 12 BioKierto-mallin tuottamat lisäarvot. 

 
 

Myytäville tuotteille on olemassa jonkin myyntihinta, mistä syntyy suora tuotto. 

Biokaasun myyntihinta vaihtelee n. 80 €/Mwh molemmin puolin riippuen käyt-

tökohteesta (liikenne vai lämmitys). Liikennekaasun myyntihinta on korkeampi, 

mutta sen jalostukseen tarvitaan laitteistoinvestointi ja tuotantopanoksia. Typpi-

konsentraatin markkinahinta on vielä epäselvä tuotteen uutuuden vuoksi. Mutta 

alustavissa laskelmissa sen hintana voisi pitää Luken tutkijoiden konsentraatin 

kannattavuus tarkastelussa (Winquist ym. 2020) käyttämää 1 €/kg Nliuk, P, K 

peltoon levitettynä. Kun BioKierron jalostamon tuottaman konsentraatin liukoi-

sen typen pitoisuus 7,2 kg/t (95% kokonaistypestä). Typpeen perustuva hinta 

olisi silloin n. 7,2 €/t.  

 

Mädätteen kiintojakeesta pyrolysoitu biohiili on suoraan kasvibiomassasta val-

mistettuun tuotteeseen verrattuna korkean mineraalipitoisuuden omaava tuote. 

Tämä biohiili on itseasiassa hiilipitoinen fosforituote. Edellä mainitulla Luken 

laskentaperusteella BioKierron jalostamon biohiilen hinnaksi sen fosforipitoi-

suuden mukaan tulisi n. 55 €/ t (Ptot 55,0 kg/t). Sekä typpikonsentraatti että Jos 

kuitenkin yritetään hakea hintaa hiilipitoisuuden mukaan, on ainoa kotimainen 

jossain määrin vertailukelpoinen referenssi Carbofex Oy:n biohiili. Carbofex:in 

tuotteen hiilen hinnaksi tulee heidän tietojen mukaan karkeasti 930 €/t 

Myytävät tuotteet Vapautuvat 

resurssit/panokset ja 

kustannussäästöt

Muut lisäarvot

Biokaasu (Metaani ja 

hiilidioksidi)

Jätevesien käsittely Pääravinteiden 

fraktiointi

Typpikonsentraatti Biojätteen käsittely Sivuvirtojen ravinteiden 

konsentroituminen

Biohiili Lannan varastointi Potentiaali 

ravinnekompensaatioon

Hiilikompensaatio Sivuvirtojen kuljetus Ilmastomyönteisyys
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(260 €/m3, n. 300 kg/m3, hiilipitoisuus n. 93%). Kun Biokierron tuotteessa hiiltä 

tuorepainoa kohden on 24 %, olisi hiilen mukaan laskettu tuotteen hinta jopa 

223 €/t. Biohiililaskuissa käytetään tuorepainoa, koska hiilen vedensorptiokyvyn 

vuoksi biohiilituotteita ei käytännössä saa 100% kuivana (tästä syystä biohiili 

myydään usein tilavuuden mukaan). Kysymys on kuitenkin, että myydäänkö 

tuotetta lannoitteena vai maaperänparannustuotteena. Esim. jos maahan halutaan 

biohiiltä, mutta ei missään tapauksessa fosforia, tämä tuote ei tule kysymykseen. 

Biohiilen konkreettinen hiilisisältö antaa sille hiilenkompensaatiopotentiaalin. 

Hieman laskentavasta riippuen BioKierron biohiilituotteen hiilisisältö maape-

rään tai stabiiliin ympäristöön sijoitettuna vastaa ilmakehästä poistettua hiilidi-

oksidia 3,5 kertaisesti. Eli kun hiilituotteen myyntitilaisesta tuorepainosta 24% 

on hiiltä ja suomalaisessa kompensaatiokaupassa Puro earth (https://puro.earth/) 

viimeinen huutokaupan hiilidioksiditonnin sidontahinta on ollut 20,31 €/t on 

BioKierto-hiilen hiilikompensaation arvo n. 17 €/t. Taulukko 13 on laskettu 

BioKierto-jalostamomallin vuosittaisten tuotantomäärien ja edellä mainittujen 

yksikköhintojen mukaan ”kassavirta” mahdollistamaan Biokiertomallin toimin-

taa.  

Taulukko 13 Biojalostamon tuotteiden rahallisia arvoja. 

 
 

Kustannussäästöjä ja resurssien vapautumista tapahtuu BioKierto-mallin myötä 

jätevesien käsittelyssä, kun viemäröitävän jäteveden määrä vähenee. Jos mädä-

tysprosessin tarvitsema laimennusvesi (n. 11 000 m3/v) otetaan esimerkiksi Saa-

rioisten tehtaan jätevesistä, saadaan jätevesimaksuista merkittävä säästö. Lisäksi 

paljon liuenneita ravinteita sisältävän suuren jätevesimäärän pumppaaminen 

paineviemäreissä Sahalahdelta Tampereen keskuspuhdistamoon (n. 30 km) ai-

heuttaa hajupäästöjä matkan varrella olevilla pumppaamoilla. Näitä päästöjä tor-

jutaan lähinnä jäteveden erilaisilla kemikaalikäsittelyillä, joita luonnollisesti 

voidaan vähentää jäteveden määrän vähentyessä. Elintarviketeollisuuden jäteve-

den käyttö laimennusvetenä voi kuitenkin tuoda haasteita ravinteiden kierrätyk-

seen. Nykylainsäädännön mukaan biokaasulaitosten, joiden puhdistamoliettei-

den osuus on yli 10%, rejektivettä ei voida hyödyntää lannoitekäytössä. Ruoka-

viraston mukaan myös elintarviketuotannon jätevedet ja niistä muodostuva liete 

lasketaan puhdistamolietteiksi. Näin ollen elintarvikeprosessista saatava jätevesi 

olisi saatava eroteltua ennen puhdistamoa, mielellään erillisinä virtoina. Projek-

tissa tutkittujen erillisvesien määrä ei riitä kattamaan tarvittavaa lisäveden mää-

rää, mutta niitäkin voidaan hyödyntää lisävetenä tarvittaessa. Lisävetenä ei tule 

myöskään hyödyntää sellaisten pesuprosessien vesiä, joiden pesukemikaalit voi-

vat haitata biokaasulaitoksen mikrobitoimintaa. 

 

BioKierron myytävien tuotteiden potentiaali
Tuote Tuoteryhmä Määrä yks. €/yks. Yht. €

Biometaani 7228 MWh 80 578 278 

Typpikonsentraatti 4935 t/v 7,2 35 531    

Fosforituote 739 t/v 55 40 635    

Biohiili 739 t/v 223 164 755 

Hiilikompensaatio 739 t/v 17 12 560    

Fosforin tuotanto 

fosfori-määränä 40,6 tP/v

Kiinteä lopputuote 

pyrolyysistä:

https://puro.earth/
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Biojätteen käsittelyssä erilaiset varastointi-, pakkaus- ja lähetyskulut vähentyvät, 

kun biojäte voidaan hyödyntää syntypaikkansa lähellä. Jos biojalostamo sijoittuu 

teollisuuden läheisyyteen, on pumpattavien biojätteiden siirtäminen mahdollista 

putkistoa pitkin biojalostamolle.  

 

Mitä enemmän biojalostamo käyttää paikallista lantaa syötteenä sitä vähemmän 

sitä tarvitsee varastoida tiloilla. Koska lantaa pitää pääsääntöisesti varastoida 

noin vuosi ennen peltokäyttöä, sen kuljettaminen eläinsuojasta vapauduttaan 

suoraa biojalostamoon vapauttaa maatiloilta paljon varastotilaa. Koska esim. 

kuivat lannat pitää säilyttää katetuissa ja maasta eristetyissä tiloissa, ovat nämä 

tilat vapautuessaan monikäyttöisiä esim. konesuojina tai uusien kierrätyslannoi-

tetuotteiden varastona. Toisaalta lannan käsittelyn yksinkertaistaminen saattaa 

jopa tehdä jotkin aiemmat tilan laitteet tarpeettomiksi, jolloin laitteisiin sitoutu-

neen pääoman määrä alenee. Tärkeä ilmastovaikutus lannan varastoinnin vähe-

nemisessä on siitä ilmaan vapautuvien ravinne- ja hiilipäästöjen, erityisesti kas-

vihuonekaasupäästöjen väheneminen. 

 

Jos biojalostamo pystytään perustamaan sivuvirtojen syntypaikkojen kannalta 

optimaalisimpaan sijaintiin, vapautuu kuljetuspotentiaalia varsinkin pitkistä kul-

jetuksista paikalliseen käyttöön. Varsinkin biojätteiden kuljetus ulkopaikkakun-

nalla sijaitsevaan biokaasulaitokseen tarvitsee paljon resursseja sekä pitkän mat-

kan että vähäisestä varastointimahdollisuudesta johtuvista useista kuljetusker-

roista. Biojalostamon logistisesti optimaalinen sijainti voi aiheuttaa joidenkin si-

vuvirtalajien kuljetusmatkojen pidentymisen, mutta kyseessä ovat silloin pienet 

määrät, joita laatunsa vuoksi on mahdollista varastoida pidempään syntypaikal-

laan. Lisäksi lannan tuottajilla on mahdollisuus käyttää osa lannasta edelleen ns. 

kotipelloilla, mutta kymmenien kilometrien kuljetusmatkat kaukaisille vuokra-

pelloille jäisivät pois biojalostamovaihtoehdon myötä. 

 

Muista biojalostamon tuottamista lisäarvoista tärkein ja koko mallin kannalta 

oleellisin on pääravinteiden typpi ja fosfori jakautuminen kahteen eri fraktioon. 

Vaikka valittu biojalostamon tekniikka ei saa aikaan täydellistä fosforin erottu-

mista typestä, on sillä jo suuri merkitys pyrkimyksessä poistaa alueelliset fosfo-

rin ylijäämäkeskittymät. Koska kasvit käyttävät typpeä ja fosforia tietyssä suh-

teessa, ei niiden avulla pystytä kuluttamaan paikallisia fosforin ylijäämäkeskit-

tymiä muuttamatta lannoitteen typpi:fosfori-suhdetta typen puolelle tai jättämäl-

lä fosfori lähes kokonaan pois. Ilman biojalostamoa tämä tarkoittaisi lannan siir-

tämistä muualle ja tuontilannoitteiden käyttöä, mikä vähentäisi paikallista ravin-

nekiertoa puhumattakaan muusta kokonaiskestävyyden alentumisesta. 

 

Tässä hankkeessa ei ole laskettu sivuvirtojen ravinteiden konsentroitumisen vai-

kutusta, mutta sen hyötyä voidaan pitää ilmeisenä. Esimerkiksi rejektiveden 

muuttaminen konsentraatiksi nostaa sen typpipitoisuutta yli kolminkertaiseksi, 

kun tilavuus vähenee alle kolmannekseen. Mädätteen kuivajakeen termisen kui-

vauksen ja pyrolyysin jälkeen tuotteen fosforipitoisuus on lähes kahdeksan ker-

tainen ja painon alentuma samassa suhteessa. Varsinkin rejektiveden kohdalla 

tämä tarkoittaa yhdessä hygienisoinnin kanssa jätteen muuttumista tuotteeksi. 

Kiintojakeessa tapahtuu lähes kaiken veden poistuessa ja hiilen muuttuessa ”sta-

biilimpaan muotoon” merkittävä muutos säilyvyyden ja käsiteltävyyden kannal-

ta. 
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Kun alueelliset ravinnepitoiset sivuvirrat kerätään biojalostamoon ja saatetaan 

helpommin hallittavampaan muotoon, saadaan niiden sisältämät ravinteet to-

dennettua luotettavasti. Edellinen tarkoittaa kyseisen ravinnevirran hallintaa 

muutenkin, kuin ravinteiden myynnin muodossa. Kuten hiilijalanjäljen alenta-

minen myös ravinnejalanjäljen alentaminen on mahdollista ravinnekompensaa-

tion avulla. Ravinnekompensaatio on vain ollut vaikeata toteuttaa mm. silloin, 

kun sivuvirrat käytetään suoraan lannoitteeksi pelloille. Tällöin ravinteiden to-

delliset määrät ja kasvein kyky hyödyntää ne ravinnepäästöjen sijaan on vaikea 

osoittaa, vaikka sivuvirtojen ravinteiden paikallinen hyödyntäminen onkin ensi-

sijaista. Kun sivuvirtapohjaisten lannoitteiden ravinnemäärät tunnetaan ja ne 

ovat tuotteistettu tasalaatuiseksi, päästän kiinni todellisiin ravinnekompensaa-

tiopotentiaaleihin.  

 

Kun paikallisten ravinnesivuvirtojen käyttöä tehostetaan esim. vähentämällä 

kuljetuksia ja tuotannon hiilijalanjälkeä alennetaan käyttämällä biokaasua ja 

kompensoimalla hiilipäästöjä biohiilellä, luodaan ilmastomyönteisyyttä. Ilmas-

tomyönteisyys auttaa näkemään kokonaisuuden, kun kritiikki on yksittäisproses-

sien kestävyyden tarkastelua kokonaisuudesta erotettuna. Isomman yhteisön il-

mastomyönteisyys koko toimijaketjun läpi houkuttelee alueelle uusia motivoitu-

neita yhteisöjä ja yksilöitä, jotka uskovat vaikuttamismahdollisuuksiinsa. 
 

4.6 Poikkeamat 

BioKierto-hankkeen tarkoitus oli koota ja kehittää tunnetusta sisällöstä uusia 

yhdistelmiä ja sovelluksia olemassa olevan alueen käyttöön. Tämä tarkoitti laa-

jaa kokonaisuutta alkaen merkittävien sivuvirtojen kartoittamisesta sekä niiden 

hyödyntämismenetelmien tutkimista teoreettisesti ja käytännössä. Lopuksi valit-

tiin sopiva hyödyntämismenetelmien yhdistelmä ja arvioitiin sen vaikuttavuutta. 

Koska tämän tyyppisen hankkeen kulkua on lähes mahdoton suunnitella tarkasti 

ennakolta, on varauduttava muuttamaan suunnitelmia hankkeen aikana. 

 

Eniten poikkeamia suunnitelmaan syntyi hankkeen viestinnässä, näistä on rapor-

toitu viestintäkappaleessa.  

 

Muita merkittäviä poikkeamia olivat TP4 ja TP5 sisältöön ehdotetut muutokset. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan esitettiin tutkittavaksi useita erilaisia hyö-

dyntämismenetelmien prosessien yhdistelmiä. Muutosehdotuksessa (Liite 18) 

esitettiin toimintamalli, jossa valitaan tutkituista menetelmistä biojalostamomalli 

ja selvitetään sen toteutumismahdollisuuksia. Rahoittaja hyväksyi muutosehdo-

tuksen mukaisen työpakettien sisällön korjaamisen. 

 

Hankkeen talouteen liittyvät poikkeamat on kirjattu kappaleeseen 6. Talousra-

portti. 

5 VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN  

5.1 Yleistä 

Verrattuna BioKierto-hankkeelle alun perin laadittuun viestintäsuunnitelmaan ei 

hankkeen viestintä onnistunut suunnitellusti. Edelliseen johtopäätökseen voi tul-
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la, jos arvioi suunnitelman määrällistä toteutumista. Toisaalta hankkeen loppu-

puolella Pirkanmaan alueella varsinkin biokaasuntuotannon ja ravinnekierron 

kehittämiseen liittyvä toiminta on kiihtynyt. BioKierto-hanketta onkin esitelty 

esim. Pirkanmaan ELY:n kokoon kutsumassa biokaasukehitysryhmässä (aluksi 

ravinnekierron kehitysryhmä) ja hankkeen ohjausryhmässä on ollut mukana 

muita alueen kehitystoimijoita kuten esim. Business Kangasala. Vaikka em. foo-

rumeissa käsitellyt aiheet kuten hiilensidonta ja -kompensaatio ovat laajastikin 

esillä, on BioKierto-hanke esittelyissään osoittanut mallin näiden menetelmien 

paikallisesta hyödyntämisestä jo aikaisessa vaiheessa. Edellä mainituista syistä 

alueellisen hankkeen viestinnässä tulee ottaa huomioon viestinnän alueellinen 

sopivuus. Kansainväliset esittelyt ja tieteelliset artikkelit eivät edesauta alueellis-

ta kehitystä samalla tavalla kuin paikallisten toimijoiden ja päättäjien vakuutta-

minen hankkeen tuomista eduista. Viestintäsuunnitelman sopivuuden lisäksi pa-

rantamista jäi myös alueellisten toimijoiden saavuttamisessa. Vaikka hanketoi-

mijoista löytyykin alueen tuntijoita, tarvitaan useita yhteydenottoja ja myöskin 

epävirallisia keskusteluja – enemmän kuin useasti osataan etukäteen resurssoida. 

5.2 Toteutuneet viestintätoimenpiteet 

1. Raportointikausi 

• Lehtiartikkeli BioKierto-hankkeesta 11.10.2017 (Kangasalan Sanomat 

myös Sydän Hämeen verkkolehti). 

• Aloitustilaisuuden kutsuilmoitus Kangasalan Sanomissa 11.10.2017 

(Koko Kangasalan alueelle jaettava ilmaisnumero, jossa myös em. artik-

keli). 

• Aloitustilaisuus oli avoin ja järjestettiin Kangasalan keskustassa hyvien 

yhteyksien saavutettavissa (Kuva 20)  

 

 

Kuva 20 Aloitustilaisuus Kangasala-salissa 16.10.2017 (Kuva: J. Nummela). 

• Aloitustilaisuudessa myös mukana esiintymässä Pakkalanjärven suojelu-

yhdistyksen rakennekalkitushanke (RAKAVA). Yhteisesiintymisellä py-

ritään tiedottamaan molempien hankkeiden kohderyhmille, koska mo-

lemmissa hankkeissa on vesiensuojelutavoite. 

• Hankkeelle on avattu 2017 syksyllä verkkosivut www.hamk.fi/biokierto. 

 

 

http://www.hamk.fi/biokierto
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2. Raportointikausi 

• Some-päivitykset: Instagram-, facebook- ja twitter-sivustoille. 

• Opiskelijaprojektityöt: Biokaasu (3 kpl raportteja ja yhteinen posteri) 

(Liitteet 9, 12, 13 ja 14) ja biohiili (1 kpl) (Liite 15). Opiskelijatöistä 

posteriesitykset 9.3.2018 InforME-hankkeen Biohiilipäivänä HAMK:in 

Evon kampuksella. 

• Opinnäytetyö paikallisesta hyönteisliiketoiminnasta Sofia Teerikorpi: 

Teerikorpi, S. 2018. Hyönteistalouden paikalliset mahdollisuudet. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/151649 

• Blogitekstit:  

https://blog.hamk.fi/biokierto/haaveita-kiertotaloudesta-kotinurkilla/ 

https://blog.hamk.fi/biokierto/hiilensidontaa-ja-ravinnekiertoa-

oppimassa-itavallassa/ 

• Posteriesitys ESPC konferenssissa Helsingissä 11.6.2018 (Liite 11). Tä-

mä esitys toteuttaa viestintäsuunnitelman Raki2-seminaariesityksen. 

• Hyönteistalous- ja biokaasutyöpajat (26.4.2018 ja 14.6.2018). Nämä 

työpajat korvasivat viestintäsuunnitelman 2. työpajan. 

 

3. Raportointikausi 

• Some-päivitykset: Instagram-, facebook- ja twitter-sivustoille. 

• Hankkeen esittely ”Hevoset osana aktiivista kaupunkia” Kangasalan 

kaupungin järjestämässä keskustelutilaisuudessa 4.10.2018 

o Tapahtumassa esiteltiin hanketta ja ravinnekierron tärkeyttä 

o Tapahtumassa päästiin esiintymään tähän mennessä vaikeasti ta-

voitettavalle paikalliselle hevostalousyhteisölle 

o Paikalla n. 20 osanottajaa 

• Blogiteksti: 

https://blog.hamk.fi/biokierto/vesikierto-osana-ravinteiden-kierratysta-

ei-levaperaista-veden-haaskuuta/  

• Reseptejä biotalouteen tapahtuma Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksel-

la (HAMK Visamäki) 29.11.2018. BioKierto-hankkeen esittely tapahtu-

man tiedetreffeillä: Jarkko Nummelan esityksessä ”Biokierto-hanke & 

Ravinnekierto”, Satu Nokkosen esityksessä ”Sivuvirtojen hyödyntämi-

nen mikrolevien kasvatuksessa” ja Annakaisa Elon esityksessä ”Biohii-

lestä uutta liiketoimintaa Hämeeseen”. Hankkeen posteri oli myös esillä 

tapahtumassa. 

o Hankkeen tulosten ja tähänastisten löydöksien esittely 

o Tavoitettiin HAMK:in hankeyhteistyötahoja  

o Paikalla n. 40 kuulijaa, esityksistä myös ”striimaus” verkkoon 

• Jauhomatokoe ja sen tulokset on julkaistu abstraktina ja esitelmänä 

5.12.2018 NJF:n kanssa järjestetyssä seminaarissa ”Nordic seminar on 

insects for food, feed and circular economy”. Tuloksista ollaan kirjoitta-

massa artikkelia asiantuntijatarkastettuun tieteelliseen julkaisusarjaan. 

 

4. Raportointikausi 

• Some-päivitykset: Instagram-, facebook- ja twitter-sivustoille 

(https://instagram.com/biokierto18?igshid=f07nduekt3pq ; 

https://www.facebook.com/BioKierto/ ; https://twitter.com/BioKierto). 

http://www.theseus.fi/handle/10024/151649
https://blog.hamk.fi/biokierto/haaveita-kiertotaloudesta-kotinurkilla/
https://blog.hamk.fi/biokierto/hiilensidontaa-ja-ravinnekiertoa-oppimassa-itavallassa/
https://blog.hamk.fi/biokierto/hiilensidontaa-ja-ravinnekiertoa-oppimassa-itavallassa/
https://blog.hamk.fi/biokierto/vesikierto-osana-ravinteiden-kierratysta-ei-levaperaista-veden-haaskuuta/
https://blog.hamk.fi/biokierto/vesikierto-osana-ravinteiden-kierratysta-ei-levaperaista-veden-haaskuuta/
https://instagram.com/biokierto18?igshid=f07nduekt3pq
https://www.facebook.com/BioKierto/
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• Blogiteksti hankkeen blogiin (ylläpito HAMK) kollageenien erotuksesta. 

Kirjoittajana Markus Nurmi Lukelta. Jaettu hankkeen Twitterissä ja Fa-

cebookissa. 

• Abstract posteri esitykseen The European Days for Sustainable Circular 

Economy, The Finnish Presidency Event 30.10-1.11.19. Ira Bhattarai ja 

Iida Holck (HAMK) lähettivät tiivistelmän Biokierron ympärille raken-

netusta tutkimuksesta liittyen TP4 ja TP5 konseptimalliin ja sen taloudel-

lisiin ja sosioekonomisiin vaikutuksiin alueelle. Työ on osa Bhattarain 

väitöskirjatutkimusta ja Holckin YAMK opinnäytetyötä, jotka molem-

mat tulevat liittymään Biokierto-hankkeeseen. (https://edsce19.eu/) 

• Ira Bhattarai, tutkija (HAMK), esitteli Biokierto-hankkeen osana väitös-

kirjatutkimustaan Otaniemessä, Sustainability Science päivillä 10.5.19. 

Puheenvuorosta on Twitter päivitys 

(https://twitter.com/BioKierto/status/1126403903086571520). 

 

5. Raportointikausi 

• Some-päivitykset: Instagram-, facebook- ja twitter-sivustoille 

(https://instagram.com/biokierto18?igshid=f07nduekt3pq ; 

https://www.facebook.com/BioKierto/ ; https://twitter.com/BioKierto). 

• BioKierto-mallin esittely: Biokaasutuotannon ja –käytön edistäminen 

Pirkanmaalla 27.8.2019. Pirkanmaan ELY:n biokaasuryhmän tapaami-

nen. 

• BioKierto-mallin esittely: MTK-Pirkanmaa Tuottajayhdistysten koulu-

tuspäivät puheenjohtajille ja sihteereille Naantalin kylpylässä 

30.10.2019. 

• Posteri-esitys (Towards Circularity Through Carbon Compensation 

Business Model) The European Days for Sustainable Circular Economy 

seminaariin (The Finnish Presidency Event 30.10-1.11.19). Ira Bhattarai 

ja Iida Holck (HAMK) laatima posteri perustuen hankkeen TP4 ja TP5 

konseptimalliin ja sen taloudellisiin ja sosioekonomisiin vaikutuksiin 

alueelle. Posteri on osa Bhattarain väitöskirjatutkimusta ja Holckin 

YAMK opinnäytetyötä, jotka molemmat tulevat liittymään Biokierto-

hankkeeseen. (https://edsce19.eu/) 

• Towards Circularity Through Carbon Compensation Business Model 

posteri esillä myös HAMK:in Beyond Alliance seminaarissa 26.-

27.11.2019. (https://www.hamk.fi/tapahtuma/beyond-alliance-bak2019-

seminar/) 
 

Hankkeen projektityöntekijät Ira Bhattarai (väitöskirjatutkija) ja Iida Holck 

(projektikoordinaattori) esittelivät BioKierron hiilikompensaation liiketoimin-

tamallin ympärille rakennettua posteria Finlandiatalolla Suomen EU-

puheenjohtajuuskauden tapahtumassa European Days for Sustainable Circular 

Economy (Kuva 21). Posterissa kuvataan BioKierto-hankkeen taustaa ja tavoit-

teita, sekä biojalostamon potentiaalisia massataseita sekä konseptin ympärille 

rakennettua liiketoiminta- ja kompensaatiomallia.  

  

Posteri oli esillä tapahtuman molempina päivinä ja herätti osallistujissa kiinnos-

tusta ja moninaista keskustelua. Osallistujat olivat erityisesti kiinnostuneita pai-

kallisesta suhtautumisesta hanketta kohtaan ja konseptin toteutuskelpoisuudesta 

sekä hiilen kompensaatiopotentiaalista.  

 

https://edsce19.eu/
https://twitter.com/BioKierto/status/1126403903086571520
https://instagram.com/biokierto18?igshid=f07nduekt3pq
https://www.facebook.com/BioKierto/
https://twitter.com/BioKierto
https://edsce19.eu/
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Kuva 21 Iida Holck ja Ira Bhattarai EDCE19 tapahtumassa esittelemässä hankkeen posteria. 

6. Raportointikausi 

• Väitöskirjatutkija Ira Bhattarai kirjoittaa tieteellisen artikkelin ”Transi-

tion Towards a Circular Economy Business Model through a Sustainable 

Food System”. Artikkelin abstrakti on Liitteenä 16. 

• 19.3.2020 järjestettäväksi aiottu hankkeen päätösseminaari jouduttiin pe-

rumaan 16.3.2020 Suomessakin kiristyneiden Korona-virus suojatoi-

menpiteiden vuoksi. Liitteenä 17 seminaariin suunniteltu sisältö. Osa 

aiotun seminaarin esityksistä talletetaan hankkeen verkkosivuille esittä-

jien esittelyn kera. 

5.3 Poikkeamat viestintäsuunnitelmaan 

Myös hankkeenviestintä suunnitelmaa jouduttiin muuttamaan useasti hankkeen 

aikana. Uudet suunnitelmat hyväksytettiin väliraporttien kautta, joten ainoaksi 

merkitseväksi poikkeamaksi jäi 19.3.2020 suunnitellun päätösseminaarin peru-

minen koko maassa vallinneen Korona-virustilanteen vuoksi. 

 

Muita hankkeen aikana tapahtuneita muutoksia oli alun perin suunnitellun hank-

keeseen tehtävien opinnäytetöiden jääminen yhteen kappaleeseen. Tämä johtui 

käytännössä siitä, että vasta hankkeen aikana selvisi OY:ssä tehtävien diplomi-

töiden rahoitus. Hankkeessa ei ollut varauduttu maksamaan opinnäytetyönteki-

jöille palkkaa, jolloin opinnäytetyövastuu jäi lähinnä HAMK:n opiskelijoille. 

HAMK:n opiskelijat tekivät useita opiskelijaraportteja hankkeen biokaasu- ja 

biohiiliosioon, mutta hankeaikana ei löytynyt hyönteistalousaiheen lisäksi hank-

keen ja opiskelijoiden kannalta sopivaa aihe- ja opiskelijayhdistelmää. 

6 HANKKEEN VAIKUTTAVUUS  

BioKierto hankkeen vaikuttavuutta voi tarkistella usealla tasolla kuten esim. 

hyönteiskasvatusta yhtenä sivuvirtojen hyödyntämismenetelmänä: 
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Suomen biotalousstrategia vuodelta 2014 tähtää täysin uuden   yritystoiminnan 

luomiseen, joka perustuu kierrätykseen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen ruuan 

tuotannossa. Päämäärä on nostaa Suomen rehuomavaraisuus rehun lisäproteii-

nin osalta nykyisestä 15%:sta 60%:een. Hyönteisten elintarvikekäyttö tulee to-

dennäköisesti kasvamaan hitaasti Suomessa ja Euroopassa lainsäädännön ja 

kuluttajien tottumusten vuoksi. Hyönteistalouden suuret volyymit tulevatkin to-

dennäköisesti liittymään tuotantoeläinten rehujen tuotantoon, jossa hyönteisillä 

pyritään mm. korvaamaan tuontisoijaa varsinkin siipikarjan rehujen käytössä 

sekä käyttämään hyönteisiä eläinten hyvinvointia parantavien erikoisrehujen ai-

neosana. Hankkeessa kertynyt tietämys elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyö-

dyntämisestä hyönteisrehuna on tulevien hyönteisyrittäjien käytettävissä. 

 

Myös muiden hyödyntämismenetelmien (mädätys, arvojakeiden hyödyntämi-

nen, levänkasvatus ja vesien käsittely) tarkastelussa ja niihin liittyvissä tutki-

muskokeissa tuotettiin tietoa, jota eri toimijat voivat hyödyntää kyseisten mene-

telmien käyttöönotossa tutkituilla sivuvirroilla. Esimerkiksi parantuneella vesien 

käsittelyllä yhdessä levänkasvatuksen kanssa voidaan vähentää jäteveteen mene-

tettäviä ravinteita ja kehittää ravinteita käyttävistä levistä uusia tuotteita. Myös 

tutkituilla mädätyksen tehostamismenetelmillä voidaan lisätä biokaasutuottoa 

alhaisen biokaasupotentiaalin syötteillä, jolloin saavutettavien sivuvirtojen mää-

rä kasvaa.  

 

Suoraan hyödynnettävää tietoa Biokierto-hanke tarjoaa TP4:ssä luodussa bioja-

lostamomallissa. Lisäksi biojalostamoajattelulla halutaan vaikuttaa keskisuuren 

biokaasulaitoksen perustamiskynnyksen alentamiseen. Hankkeen perusideassa 

halutaan alueellisen biokaasulaitoksen syntyvän, jotta sivuvirtojen ravinteiden 

hallinta ja hyödyntäminen oleellisesti helpottuu. TP4:ssä ja TP5:ssä on osoitettu, 

että jos mallissa esitetty biojalostamo käsittelee n. 8 500 t vuodessa paikallisia 

sivuvirtoja (pääasiassa broilerin ja hevosen lantaa sekä teollisuuden biojätettä), 

saadaan vuodessa 40 t alueella syntyneestä fosforista helposti alueen ulkopuolel-

le kuljetettavaan muotoon. Edellä mainittu 40 t fosforia vastaa yli 60% mm. Pir-

kanmaan ELY-keskuksen selvittämästä alueen fosforiylijäämästä. 

 

BioKierto-hankkeen suunnitelmassa on sanottu: ”Alueella on suuri tarve vesien-

suojeluun, mitä voidaan edistää ravinnekierrätyksellä. Ravinteiden kuormittama 

Pakkalanjärvi on sisällytetty erityiskohteeksi Pirkanmaan vesienhoidon toimen-

pideohjelmaan (2016-2021). Alueen valumavedet päätyvät Itämereen johtavaan 

Kokemäenjoen vesistöön…”. Tässä hankkeessa ei ole tarkoitus erityisesti suo-

jella Pakkalanjärveä, jonka tila on osoitus pienen ja matalan järven huonosta 

selviytymiskyvystä pitkäaikaista maa- ja metsätalouden sekä yhdyskunnan ra-

vinnekuormitusta vastaan. Jos kuitenkin tarkastellaan Kokemäenjoen vesistöön 

valuvan fosforin määrän vähenemisestä johtuvaa leväkasvuston vähenemistä, 

käyttämällä levälle stökiömetristä kaavaa C106H181O45N16P (Stumm ym. 1981) 

biojalostamon vuodessa talteen ottama 40 t fosforia vastaa n. 11 000 t kuiva-

aineelta 27 % levämassaa. 

 

Hankkeen epäsuoraa vaikuttavuutta ovat mm. olleet hankkeen esittelyt eri ylei-

sölle kuten esim. MTK:n aluetoimijat, Raki2-ohjelman yhteisö ja Pirkanmaan 

biokaasuryhmä. Näissä esityksissä on korostettu alueellisten toimijoiden tärkeyt-

tä paikallisen hiilen- ja ravinteidensidonta mallien onnistumisessa osana ravin-

nekierron kehittymistä. Erityisesti paikallisten mallien mahdollistajana ja moti-
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vaattorina toimivan ansaintamallin kuten esim. hiilen sidonnan kompensointijär-

jestelmän olemassa olon tärkeyttä on korostettu. Paikallista hiilen sidonnan 

kompensointia onkin nyt aiottu tutkia käynnissä olevassa Pirkanmaan biokaa-

suekosysteemi-selvityksessä. 

7 TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN 

7.1 Arvio tulosten kestävyydestä ja konkreettisuudesta ja niihin liittyvistä riskeistä eri nä-

kökulmista tarkasteltuna  

• Poliittinen tuki: Hallitus tukee/tukenut ravinnekestävää biokaasun tuotantoa. 

Lisäksi Rinteen hallitusohjelmassa biohiili oli mainittuna. 

• Institutionaalinen/lainsäädännöllinen tuki: Hankkeessa esitetty kiertomalli / 

biojalostamokonsepti helpottaa paikallisten sivuvirtojen tehokkaampaa hyö-

dyntämistä ympäristöä suojelevien lakien ja asetusten mukaan. 

• Taloudelliset ja rahoitukselliset mahdollisuudet: Esitetty kiertomalli nostaa 

nykyisiä sivuvirtojen käsittelykustannuksia, mutta siihen sisältyy ansainta-

malli, jonka hyödyntäminen tuo mahdollisuuden kokonaisedullisempaan 

ratkaisuun varsinkin tulevat ilmastovaatimukset huomioiden.  

• Teknologian soveltuvuus: Mädätys ja pyrolyysi ovat kypsiä, laajalti hyö-

dynnettyjä teknologioita. Niiden ravinnehyödyntämissovellukset sekä yhdis-

täminen ovat uudempia sovelluksia, mutta niiden hyödyntämistä tutkitaan 

sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

• Sidosryhmien kiinnostus ja sitoutuminen: Mukana olleet paikalliset toimijat 

ovat olleet aidon kiinnostuneita hankkeessa käsitellyistä erillisistä proses-

seista. Paikallisista toimijoista lähtevä kokonaismallin adoptointia ei pystyt-

ty tämän hankkeen puitteissa saamaan aikaan. Paikallisten toimijoiden si-

touttaminen näin laajaan malliin vaatii oman mittavan hankkeen. 

 

7.2 Ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi 

Hanketta voi hyödyntää perustettaessa Kangasalle biojalostamoa, joka kestä-

vyystavoitteidensa vuoksi tuottaa lisäarvoa paikallisille kumppaneilleen. Hank-

keen konseptia voi kopioida muissakin sijainneissa huomioimalla paikallisten 

biosivuvirtojen ominaisuudet ja niille sovelletut hyödyntämismenetelmät.   

 

Suurin osa hankkeessa tutkituista hyödyntämismenetelmistä ovat jo käytännössä 

sovellettuja, joten niille on saatavilla lukuisia taloudellisuustarkasteluja. Myös 

mallin tuottamat tuotteet ovat pääasiassa olemassa olevia ja eri säädöksissä hy-

väksyttyjä. Tuotteet kuten mädäte-/lietepohjainen biohiili on jo muissa hank-

keissa (mm. HSY:n Lietehiili hanke) hakemassa ja suurella todennäköisyydellä 

saamassa kansallista hyväksyntää lannoite- tai maanparannustuotteeksi. 

 

Hankkeessa kehitettyä biojalostamomallia voi konkreettisesti hyödyntää täysi-

mittaista toteutusta edeltävän pilottilaitoksen prosessimallina. Pilottimallin to-

teuttaminen antaisi mahdollisuudet korjata mahdolliset uuden mallin heikkoudet 

ja samalla alentaisi täysimittaiseen hankkeeseen sitoutuvien epävarmuutta. 
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Ennen kaikkea hankeen tuloksia voi hyödyntää suoraan arvioitaessa erilaisten 

biosivuvirtojen ravinnehyödyntämistä alueellisten ravinnekuormien vähentämi-

sessä. 

8 TALOUSRAPORTTI 

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaisbudjetti on 387 800 euroa, 

josta YM:n rahoitusosuus 264 000 euroa eli 68%. Hankkeen tutkimusorganisaa-

tioiden (HAMK+OY+Luke) yhteinen rahoitusosuus on 66 000 euroa eli 17%. 

Kuusi yhteistyöyritystä kattaa budjetista 57 800 eur eli 15%.  

Taulukko 14 Hankkeen toteutuneet kustannukset. 

 
 

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 345 416 euroa (Taulukko 

14), josta YM:n toteutunut rahoitusosuus oli 68%. Budjettia jäi käyttämättä noin 

42 000 euroa, josta suurin osa liittyi yritysten panostukseen (in-kind -vajaus 

34 753 €).  

 

Yrityspanoksen jäätyä pienemmäksi, säädettiin viimeisessä maksatuksessa kus-

tannusten jakaantumista YM:n ja omarahoituksen välillä, jotta YM:m rahoituk-

sen 68% maksimi saatiin toteutumaan. Tukiosuudet jakautuvat toteutuneiden 

kustannusten suhteessa seuraavasti (Taulukko 15):  

Taulukko 15 Lopullinen hankkeen kustannus- ja tukijakauma. 

 
 

Hankkeeseen haetun jatkoajan alussa osatoteuttajakohtaista budjettia muutettiin 

rahoittajalta saadulla suosituksella siten, että LUKE:n budjetoiduista henkilö-

kustannuksista siirrettiin HAMK:in henkilökustannuksiin 10 000 €. Siirtoa pe-

rusteltiin HAMK:n suurella tehtävien määrällä hankkeen loppuvaiheessa sekä 

LUKE:n kertyneiden kulujen ja budjetin erotuksen tasaamisella. 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Hankkeessa kerättiin Kangasalan kaupungin Sahalahden alueeseen liittyvää bio-

sivuvirtatietoa. Tietoa kartoitetuista sivuvirroista käytettiin ennalta hyödyntä-

mismenetelmien soveltuvuuden selvittämiseen. Tutkituista sivuvirroista ja nii-

den hyödyntämismenetelmistä yhdistettiin biojalostamomalli, jonka katsottiin 

KOKO HANKE

KUMULATIIVINEN budjetti 07-12/2017 01-12/2018 01-12/2019 01-03/2020 yht. jäljellä

1. Henkilökustannukset 258 367 17 842,49 85 125,55 100 543,15 25 880,56 229 391,75 28 975,05

2. Palveluiden ostot 6 000 0,00 3 486,50 967,03 3 500,00 7 953,53 -1 953,53

3. Matkakulut 7 325 471,13 2 267,35 1 126,46 545,74 4 410,68 2 914,33

5. Aineet ja tarvikkeet 25 000 835,12 2 752,29 9 009,76 505,00 13 102,17 11 897,83

6. Yleiskustannukset 91 108 4 317,15 45 572,45 31 275,15 9 392,67 90 557,42 550,77

YHTEENSÄ 387 800 23 465,89 139 204,14 142 921,55 39 823,97 345 415,55 42 384,45

Osatoteuttaja Tuki 68% tot. 

kustannuksista

HAMK 170 000 52 % 170 634,17 53 % 124 466,37    

LUKE 60 000 18 % 54 936,13 17 % 40 072,28      

OULUN YO 100 000 30 % 96 797,75 30 % 70 607,57      

(yritykset) 57 800 23 047,50 -                   

387 800 345 415,55 235 146,22    

Budjetoidut kustannukset Toteutuneet kustannukset
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vaikuttavan alueen sivuvirtojen ravinteiden kestävään hyödyntämiseen. Lopuksi 

syntyneen mallin ravinnekiertopotentiaalia verrattiin nykytilaan. 

 

Tässä raportissa esitetyt menetelmät Kangasalan sivuvirtojen ravinnehyödyntä-

miseksi voivat johtaa yksittäisen uuden liiketoiminta-alan, kuten hyönteiskasva-

tuksen syntyyn, mutta kierrätettävien ravinteiden määrän kannalta merkittävin 

kokonaisratkaisu on biokaasulaitokseen perustuva biojalostamo. Biojalostamo 

jalostaa perinteisen biokaasulaitoksen sivutuotteet arvokkaiksi lopputuotteeksi, 

mikä mahdollistaa ravinteiden tehokkaan ja kestävän alueellisen hyödyntämisen. 

Lisäksi biojalostamon lukuisien uusien tuotteiden katsotaan synnyttävän ansain-

tamallin, joka mahdollistaa myös taloudellisen kestävyyden.   

 

Tällä hetkellä fosforin ylijäämä Kangasalan kaupungin alueella on Pirkanmaan 

ELY:n teettämän kartoituksen mukaan 65 t/v. BioKierto-malli pystyisi lasken-

nallisesti maltillisella sivuvirtojen hyödyntämisasteella käsittelemään tästä fos-

foriylijäämästä n. 60% tiiviiseen ja hyödyntämisen kannalta kestävään muotoon. 

Tämä osoittaa BioKierto-mallin olevan sivuvirtojen ravinteiden kestävässä hyö-

dyntämisessä käytännön toteuttamisen arvoinen. 

 

Hankkeen aikana kartoitettiin tietoa vastaavien mallien onnistumisesta ja haas-

teista käytännön tasolla. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tällaisen mallin 

käytännön toteutumisen kannalta on ensisijaista ottaa huomioon yhteisöllisyy-

den ja ”alhaalta ylöspäin” -tyyppisen alueellisen toteuttamisen periaate. Malli it-

sessään voidaan tuoda ulkoa, mutta sen pysyvyyden ja edelleen kehittymisen 

kannalta on oleellista, että alueelliset toimijat omistavat tai sitoutuvat malliin tai 

sen toteuttamiseen. 

10 SUOSITUKSET TULEVIA TUTKIMUKSIA VARTEN 

Erilaissa tutkimus- ja kehityshakkeissa syntyy ja on syntynyt paljon tietoa, miten 

erilaisia ravinnepitoisia sivuvirtoja voi hyödyntää kestävästi. Kertynyttä tietoa 

on tarkasti kuvatuista prosesseista ja menetelmistä eri sivuvirroille sekä niiden 

yhdistelmille. Kuitenkaan tämä arvokas tieto ei ole useastikaan johtanut uusien 

prosessien käyttöönottoon. Syyksi huonoon hanketyön tulosten jalkautumiseen 

väitetään usein niiden taloudellisuutta kannattamattomuutta. Mutta miten tätä ta-

loudellista kannattavuutta usein arvioidaan? Yleensä arvioidaan myytävän tuot-

teen tuoma tuotto ja lasketaan sen avulla investoinnin takaisinmaksuaika, minkä 

perusteella päätetään kannattaako idean parissa jatkaa. Tai näin ainakin tapah-

tuu, kun toimintamallia tarjotaan sitä mahdollisesti toteuttavan yhteisön ulko-

puolelta. Vaikeusastetta nostaa myös uusista prosesseista syntyvät tuotteet, joi-

den tuotteistus on kesken ja markkinat ovat vielä uudet tai puuttuvat. Tällainen 

tilanne uusien tuotteiden ympärillä vaatii niihin sitoutumista, niin kuin ne olisi-

vat omia.  

 

Uusien prosessien käyttöönotto vaatii niiden käyttäjien sitouttamista. Hyvä si-

toutuminen syntyy, kun tulevat prosessien omistajat osallistuvat niiden kehittä-

miseen. Vielä parempi sitoutuminen syntyy, kun idea uusien prosessien kehittä-

miseen ja käyttöönottoon tulee niiden tulevilta omistajilta. Kun vielä sivuvirtoi-

hin liittyy useasti yhteisö esim. alueellisesti yrittäjiä ja maanviljelijöitä, pitää 

kehitysideoiden ja sitoutumisen nousta yhteisöstä.  
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Jotta tulevaisuuden hankkeiden työ saadaan jalkautumaan, tulee ottaa huomioon 

kohdealueiden toimijoiden sitoutuminen. Tämä ei ilmeisestikään harvinaisuu-

destaan päätellen ole helppoa, minkä vuoksi yhteisön toimijoiden sitouttaminen 

pitää huomioida hankkeiden suunnittelussa riittävän suurilla resursseilla. Myös 

resurssien laajaan osaamiseen pitää kiinnittää huomiota, koska useasti proses-

sien kehittäjät olettavat hyvän prosessin myyvän itsensä. 

 

Hankkeessa luodun BioKierto-mallin perusidea on kestävä ravinnekierto, jonka 

kestävyyttä lisätään hiilineutraaliuudella ja –negatiivisuudella sekä alueen toimi-

joiden sitoutumisella. BioKierto-mallin laajuus ja monimutkaisuus vaikeuttavat 

sen toteutumista suoraan täysimittaisena, koska esitetyt prosessiyhdistelmät ei-

vät ole riittävän kypsiä tai niitä pidetään epäkypsinä. Tällöin mallin toteutus su-

pistuu biokaasulaitokseen ja paikalliset toimijat eivät motivoidu sitoutumaan 

malliin. Jotta BioKierto-malli voisi toteutua kokonaisena, tarvitaan BioKierto-

mallin keskeisten piirteiden mukainen symbioosipilotti. 
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