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Raki-hanke Tärkkelysperunan solunesteen ravinteiden kierrätys lannoitevalmisteiksi (SOLUNESTE)

1. Tiivistelmä
Suomen hallitus antoi Itämeri-huippukokouksessa sitoumuksen, jonka mukaan ryhdytään tehostettuihin toimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Tiekartta
tarvittavista toimenpiteistä julkaistiin työryhmämuistiona ”Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa”. Työryhmämuistion pohjalta laadittiin Ympäristöministeriössä Ravinteiden kierrätyksen
edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma 2012-2015 (RAKI).
Soluneste –hankkeen rahoitus saatiin ohjelman neljännessä hankehaussa syksyllä 2014. Silloin
teemoina olivat mm. muiden kuin lantapohjaisten biomassojen ja – jätteiden kehittäminen lannoitevalmisteina ja maanparannusaineina, niiden käytön konkreettinen kokeilutoiminta, erityisesti
kannattavuuden selvittäminen ja erilaisten ravinnevirtojen alueellista tasapainoa tavoittelevien
toimenpiteiden kehittäminen ja kokeilu.
Hankkeen tavoitteena oli pilotoida lannoitevalmisteen tuotannon lisäksi myös jakeluketjua ja levitystä. Hankkeen avulla pilotoitiin Finnamyl Oy:n ja Lapuan Peruna Oy:n perunatärkkelystehtaiden
sivutuotteena saatavan perunan solunesteen ravinteiden (typpi, fosfori, kalium) tehokasta kierrätystä. Finnamylin pitkä kehitystyö solunesteen jatkojalostuksen parissa yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa oli edennyt tutkimustulosten pilotointivaiheeseen. Kehitystyön tuloksena oli löydetty innovatiivinen ratkaisu solunesteen proteiinien eristämiseksi rehu- ja elintarvikekäyttöön
sekä kivennäisten hyödyntämiseksi lannoitteena.
Finnamylin tehtaalle Kokemäelle on rakennettu perunaproteiinin erotuslaitos, jonka testaus tärkkelysperunan solunesteellä aloitettiin perunatärkkelyksen valmistuksen alkaessa elokuun lopulla
syksyllä 2015. Solunesteen proteiinin erotuksesta jäävä neste oli tämän hankkeen lähtöraakaainetta. Kuvassa 1 on Finnamylin Kokemäen ”Biopark”.
Kokemäellä pilotoitiin proteiinin erotuksesta jäljelle jääneen vähäproteiinisen ja kivennäispitoisen
nesteen haihdutusta perunamelassiksi. Lisäksi kokeiltiin perunamelassin varastointia talven yli,
jakelua ja levitystä lannoitteeksi pelloille keväällä ennen kylvöjä. Uusi tuote vaatii myös paljon tiedotusta sekä viljelijäkunnan koulutusta.
Solunesteen haihdutusväkevöintiä matalalämpötekniikalla solunestetiivisteeksi pilotoitiin Lapuan
Peruna Oy:ssä Lapualla sekä kehitettiin solunestetiivisteen jakeluketjua keväällä levitettävänä lannoitteena. Solunestetiivistettä kokeiltiin myös rehukäytössä yksimahaisten rehuna. Alkuperäisestä
hankesuunnitelmasta poiketen Lapuan Perunan solunesteellä päästiin tekemään kokeita jo syksyllä 2015 Vöyrissä Valion Kaitsorin juustolassa. Perunaproteiinin ensimmäinen käyttökohde on rehu,
mutta elintarvikekäyttöäkin tavoitellaan. Nestejakeen jatkojalostuksen pilotoinnin tavoitteena oli
kaksi koostumukseltaan erilaista nestemäistä lannoitevalmistetta, perunamelassi Kokemäeltä ja
solunestetiiviste Lapualta.
Uusien prosessien myötä solunesteen syyslevityksestä pystytään siirtymään kevätlevitykseen, jolloin perunan solunesteen ravinteet saadaan 100-prosenttisesti kierrätettyä. Hankkeessa testattiin
väkevöidyn solunesteen käyttöä tärkkelysperunan lannoitteena kahtena kesänä. Satakunnassa
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solunestelannoituksen avulla saavutettiin tavanomaista lannoitusta parempi satotaso, Pohjanmaalla soluneste oli tavanomaisen lannoituksen veroinen lannoite. Hanke lisää ravinteiden kierrätyksen kautta tärkkelysperunan viljelyn ravinneomavaraisuutta ja toimii teollisessa mitassa esimerkkinä kiertotaloudesta.
Hankkeen työn tuloksena saatiin kehitettyä kolmea tuotetta; Finnamyl Perunaproteiini rehuteollisuuteen sekä suoraan viljelijöille myytävät lannoitevalmisteet Finnamyl Bio-Kali (taulukko 2) ja
Lapuan Peruna Bio-NPK (taulukko 4). Lannoitevalmisteet soveltuvat myös luonnonmukaiseen tuotantoon, jossa on tarvetta kaliumlannoitteelle. Lannoitevalmisteita myydään viljelijöille tilan pelloille levitettynä tai tilan omaan lietteeseen sekoitettavaksi. Pilotoinnin tuloksia siirretään tuotannolliseen toimintaan tärkkelystehtaiden syksyn 2017 käyntikaudesta alkaen. Hankkeen toimenpiteillä vastattiin uudistetun nitraattidirektiivin vaatimuksiin ja varmistettiin tärkkelysperunan viljelyn jatkumista Suomessa. Hankkeen aikana nestemäisille tuotteille vakiintui nimeksi väkevöity soluneste.
Hanke toteutti ”Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa ” –raportin tavoitteita omalta osaltaan tehostamalla perunan typen, kaliumin ja fosforin kierrätystä. Hanke lisäsi ravinneomavaraisuutta Satakunnassa ja tehosti ravinteiden kierrätystä myös Etelä-Pohjanmaalla. Vuosittain BioKali -lannoitevalmistetta tuotetaan noin 6000 m³, joka riittää noin 600 peltohehtaarin lannoitukseen. Tärkkelysperunan lannoitteena Bio-Kalin voidaan olettaa korvaavan kaupallista lannoitetta.
Koetulosten perusteella sato voisi kasvaa jopa 1000 kg perunaa/ha. Ravinteiden kierrätyksen kannalta Bio-Kali merkitsee 336 tonnia ravinteita kasveille oikeaan aikaan kasvukauden alussa, typpeä
77 tonnia, fosforia 15 tonnia, kaliumia 230 tonnia sekä hivenravinteita. Uusilla tuotteilla vältetään
jatkossa entistä laimeamman solunesteen levityskulut, noin 750 000 euroa.
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Kuva 1. Finnamylin Kokemäen tuotantolaitos; etualalla tärkkelystehdas, sitten proteiinitehdas ja
lannoitetehdas sekä Kokemäen Lämmön lämpölaitos, varastoja, Tulkkilan taajamaa ja Kokemäenjokea. Kuva Finnamyl Oy

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet
2.1 Hankkeen tausta
Finnamyl Oy ja Lapuan Peruna Oy viljelyttävät tärkkelysperunaa yhteensä yli 5 000 hehtaarin alalla
Satakunnassa Kokemäenjoen vaikutuspiirissä sekä Pohjanmaalla. Tärkkelysperunan viljelijöitä Finnamylillä ja Lapuan Perunalla on yhteensä noin 350 tilaa. Perunasta valmistetaan perunatärkkelystä (perunajauhoa) yhteensä yli 41 000 tonnia, sivutuotteena saadaan naudoille syötettävää kuitupitoista perunarehua 24 000 tonnia sekä 119 000 tonnia laimeata perunan solunestettä, joka on
levitetty tehtaiden lähiseutujen pelloille lannoitteeksi syksyisin. Kokemäen tehdas käsittelee tärkkelysperunaa vuosittain noin 100 000 tonnia ja Lapuan tehdas 65 000 tonnia, solunestettä muodostuu Kokemäellä 73 000 tonnia ja Lapualla 46 000 tonnia. Määrät vaihtelevat jonkin verran kasvukausien olosuhteiden mukaan.
Finnamyl on tiedostanut solunesteen käsittelyn kehittämistarpeen jo pitkään ja sen ratkaisemiseksi on ollut vuodesta 2005 lähtien yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa useita kehitysprojekteja, joitten työn lopputuloksena oltiin tehty päätös investoida solunesteen jatkojalostukseen. Finnamylillä otettiin käyttöön proteiinilaitos solunesteen proteiinin eristämiseen käyntikaudella 2015.
Laitoksesta saatava laimea, vähäproteiininen soluneste oli tämän hankkeen prosessin raakaainetta.
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Hanketta aloitettaessa perunatärkkelyksen valmistuksen sivutuotteena tuleva laimea perunan soluneste kuljetettiin ja levitettiin traktorien vetämillä lietekärryillä syksyisin (15. 11. asti) lähialueiden pelloille lannoitteeksi. Solunestettä syntyy tärkkelystehtaiden käyntikaudella elo- marraskuussa. Sen käyttöarvoa vähentää solunesteen korkea vesipitoisuus (95 %). Laimean nesteen kuljetus
on tehotonta. Solunestettä päästiin levittämään pelloille sadonkorjuun jälkeen ja levitysaikaa on
ollut noin 2,5 kuukautta. Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) oli tulossa rajoittamaan syksyllä tapahtuvaa solunesteen levitystä syksystä 2016 alkaen. Solunesteen levityksessä olisi pitänyt siirtyä joko kevätlevitykseen tai levittää syksyllä entistä pienempiä määriä hehtaaria kohti, joka on työlästä ja kannattamatonta, eikä kiinnosta viljelijöitä. Solunesteen varastointi laimeana ja kevätlevitys on mahdoton tehtävä varastointiin tarvittavan allaskapasiteetin, säilyvyys- ja hajuongelmien sekä lyhyen levitysajan
takia.
Solunesteen käsittelyn ratkaisu oli välttämätöntä tärkkelysperunan viljelyn jatkumiselle Suomessa.
Kehitetty, hankkeessa pilotoitava menetelmä oli uusi, innovatiivinen Ravinteiden kierrätyksen
edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen -ohjelman mukainen ratkaisu tärkkelysperunan
solunestekysymykseen, jota on haettu jo pitkään. Hankkeen avulla perunan maasta ottamia ravinteita palautetaan jälleen maahan kasvien ravinteeksi kuten tähänkin asti, mutta oikeaan aikaan,
tehokkaammin ja ympäristöä säästävin menetelmin. Syyslevityksessä solunesteen liukoisesta typestä 50 % lasketaan seuraavan kasvukauden ravinteisiin, kevätlevityksessä liukoinen typpi käytetään ravinteeksi kokonaan. Lisäksi noin puolet perunan solunesteen typestä saataisiin eristettyä ja
ohjattua rehukäyttöön.

2.2 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tärkein tavoite oli pilotoida perunatärkkelystuotannon solunestekysymystä siten, että
väkevöidyn solunesteen kierrätys ravinteena saadaan järjestettyä tehokkaammin, jotta tärkkelysperunan viljely ja perunatärkkelyksen valmistus jatkuvat Suomessa ja solunesteen ravinteet, typpi,
fosfori ja kalium, tulevat kestävästi hyödynnetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeessa
vietiin pitkän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia käytäntöön.
Hankkeen tavoitteena oli aloittaa syksyn 2015 käyntikaudella perunan solunesteen fraktiointi ja
haihdutus perunamelassiksi (Finnamyl Oy, Kokemäki) ja syksyllä 2016 solunestetiivisteeksi (Lapuan
Peruna Oy, Lapua) sekä saattaa näin talteen saadut ravinteet takaisin kiertoon rehuna ja oikeaan
aikaan levitettynä lannoitteena. Tavoitteena oli rakentaa uudet toimintatavat perunan solunesteen ravinteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ja totuttaa viljelijät uuteen toimintatapaan.
Hankkeen tavoitteena oli, että vuodesta 2016 alkaen Satakunnassa levitetään perunamelassia keväisin pelloille lannoitteeksi ja syyslevitys jää historiaan. Kuljetusten, varastoinnin ja levitysten hoitamiseksi on löydetty yhteistyötahot ja rakennettu uusi toimintatapa, jonka sujuvuutta seurataan
ja parannetaan vuosittain. Myös viljelijöitten kokemuksia uudesta lannoitteesta seurataan.
Lapualla tavoitteena oli aloittaa kiintoainevapaan solunesteen haihdutus syksyllä 2016 ja hakea
tuotteelle lannoite- ja rehukäyttöä, koska proteiinin erotuslaitos kannatti tehdä vain isommalle
tehtaalle Kokemäelle.
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3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät
3.1 Hankeorganisaatio
Hankkeen toteuttivat Finnamyl Oy:n ja Lapuan Peruna Oy:n henkilöstö yhteistyössä verkostojensa
kanssa. Hanketta johti Finnamylillä ja Lapuan Perunassa tuotantopäällikkö Tauno Henttinen ja valvoi yritysten toimitusjohtaja Ossi Paakki. Lapuan Peruna Oy:ssä hankkeessa työskentelivät osaaikaisina lisäksi tuotantoinsinööri Antti Ulvila, Petri Perämäki, projektipäällikkö Caj Englund ja viljelypäällikkö Arto Sillanpää sekä vuokratyövoimaa. Finnamyl Oy:ssä hankkeessa työskenteli osaaikaisesti myös viljelypäällikkö Kimmo Pusa.
Pilotointia tehtiin Finnamylin ja Lapuan Perunan tärkkelystehtaitten lisäksi Lapuan Peruna Oy:n
toimesta Valio Oy:n Kaitsorin meijerillä Vöyrissä syksyllä 2015. Käyttösovelluksiin liittyviä tutkimuksia tehtiin yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen sekä Kannuksen Tutkimustila Luova Oy:n ja
NK-Con Oy:n kanssa. Käyttösovelluskokeisiin osallistui myös maatiloja Satakunnasta ja Pohjanmaalta. Hankeraportointia hoiti Satafood Kehittämisyhdistys ry. Hankkeeseen ostettiin haihdutuspalvelua Adven Oy:ltä, asiantuntijapalveluita usealta taholta ja lisäksi analyysipalveluja sekä kuljetus- ja levityspalveluja useilta yrityksiltä.

3.2 Ohjausryhmä
Ohjausryhmää hankkeella ei erikseen ollut. Hankkeen toimenpiteitä käsiteltiin osana hankkeeseen
osallistuvien yritysten, Finnamyl Oy:n ja Lapuan Peruna Oy:n normaalia johtoryhmätoimintaa. Lisäksi pidettiin erillisiä hankepalavereita sekä palavereita yhteistyötahojen kanssa tarpeen mukaan.

3.3 Hankkeen valvojat
Hanketta valvoi Pöyry Finland Oy, jonka edustajien, Anne Salminen ja Karoliina Jaatinen, kanssa
pidettiin seurantapalaverit (8 kpl) Lync/Skype- palavereina 17.4.2015, 19.8.2015,18.12.2015,
5.4.2016, 16.8.2016, 16.11.2016, 5.4.2017 ja 13.9.2017. Seurantapalavereihin osallistuivat tilanteen mukaan Ossi Paakki, Tauno Henttinen, Piia Tiensuu, Kimmo Pusa ja Erno Tamminen Finnamyliltä sekä Kaija Vesanen Satafood Kehittämisyhdistyksestä. Palavereista on kirjoitettu muistiot.

3.4 Hyödynsaajat ja sidosryhmät
Hankkeen tärkein hyödynsaajaryhmä on satakuntalaiset ja pohjalaiset tärkkelysperunantuottajat,
joiden tärkkelysperunan viljelyn jatkuvuutta solunesteen käyttöön liittyvien ongelmien ratkaisu
varmistaa. Finnamyl Oy:n ja Lapuan Peruna Oy:n lisäksi hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat
uusia raaka-aineita käyttöönsä saavat tahot; rehun valmistajat ja lannoitteita käyttävät viljelijät
eritoten luomutuotantoon siirtyneet viljelijät sekä tehtaiden lähialueitten vesistöt, suurimpana
Selkämereen laskeva Kokemäenjoki, joihin ei enää pääse mahdollisia ravinnepäästöjä solunesteen
syyslevityksestä. Hyödynsaajia ovat myös tärkkelystehtaiden henkilökunta ja perunatärkkelysteollisuudesta toimeentuloansa saavat yrittäjät ja yritykset.
Ympäristöhyötyjä ovat myös laimean solunesteen traktorikuljetusten ja syksyllä tapahtuvan levityksen sekä niistä aiheutuvien haju- ja kurahaittojen loppuminen. Laimea soluneste on levitetty
syksyisin Kokemäen ja Lapuan tehtaiden lähiseutujen pelloille lannoitteeksi. Uudistettu nitraattiasetus sallii edelleen solunesteen pienen määrän levityksen syksyllä, mutta uusien prosessien
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myötä sitä ei tarvinne tehdä jatkossa Kokemäellä lainkaan ja Lapuallakin vain osa solunesteestä jää
syyslevitykseen. Keväällä levitettynä solunesteen ravinteet ovat kasvien käytössä heti kasvukauden
alussa, eikä valumia vesistöihin pääse syntymään.
Tärkkelysteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisella on suuri merkitys myös tehdaspaikkakuntien aluetaloudelle Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Tärkkelyksen tuotannon strategiassa 20062013 tärkkelysteollisuuden työllistäväksi vaikutukseksi on laskettu yhteensä 250 henkilötyövuotta.
Tärkkelysperunanviljely liitännäisineen (kuljetukset, koneet, tarvikkeet) on osa maakuntien elinkeinorakennetta. Oma tärkkelysteollisuus korvaa tuontia, lisäksi suuri osa tärkkelyksestä menee
vientiin. Kotimaisen perunatärkkelyksen hiilijalanjälki on pieni. Luomuperunajauhon suhteen Finnamyl on maailmanlaajuisesti merkittävä tekijä, luomutärkkelyksen tuotannosta suuri osa menee
vientiin. Hankkeella on merkitystä luomutuotannolle myös valmistettavien luomulannoitteiden
kautta. Lisäksi luomuperunajauhon valmistuksen yhteydessä on valmistettavissa luomulaatuista
rehun raaka-ainetta.
Perunan solunesteestä eristettävä perunaproteiini tuo lisän kotimaiseen täydennysvalkuaiseen,
jonka suhteen omavaraisuusaste on tällä hetkellä huono. Vaikka perunan mukulan proteiinipitoisuus on matala, vain noin 2 %, perunaa voi silti korkean satotason perusteella pitää valkuaiskasvina. Proteiinin hehtaarisato on kilpailukyinen muitten kasvien kanssa ja tulee sivutuotteena.

3.5 Menetelmät
Hankkeen päätoimenpide Finnamylillä Kokemäellä oli tärkkelysperunan solunesteestä proteiinin
erotuksen jälkeen saatavan nesteen haihdutusväkevöinnin pilotointi lannoitteeksi ja saadun lannoitevalmisteen kevätlevityksen pilotointi.
Lapuan Peruna Oy pilotoi Valion Kaitsorin meijerillä Vöyrissä ja Lapualla tärkkelystehtaalla perunan
solunesteen hellävaraista väkevöintiä sinällään. Alussa tavoitteena oli kevätlevitykseen sopiva väkevöity lannoitevalmiste, mutta hankkeen aikana mukaan tuli myös solunestetiivisteen käyttö yksimahaisten rehuna.
Lapualla tuotetulla solunestetiivisteellä teetettiin tärkkelysperunan lannoituskokeita Perunantutkimuslaitoksen johdolla Pohjanmaalla ja Satakunnassa kahtena kesänä. Kesän 2016 tärkkelysperunakokeista analysoitiin myös perunoitten solunesteen proteiinipitoisuuksia. Tavoitteena oli selvittää eroavatko tärkkelysperunalajikkeet toisistaan proteiinin tuottajina.
Hankkeessa koulutettiin viljelijöitä uusien lannoitteiden käyttöön ja kerättiin uusia lannoitevalmisteita kokeilleilta tiloilta käyttökokemuksia haastatteluilla.
Lapuan tuotteen (solunestetiiviste) rehukäyttöä testattiin turkiseläinten rehuseoksissa Pohjanmaalla yhteistyössä rehusekoittamon, turkiseläinkasvattamojen ja Kannuksen Tutkimustila Luova
Oy:n kanssa.
Sikojen ruokintakokeissa solunestetiivistettä testattiin pohjalaisilla sikatiloilla lihasikojen rehuna.
Solunestetiivisteen jatkokäyttöä helpottaisi, jos tuote saataisiin kuivattua. Kuivausta testattiin pienessä mitassa Oy Börje Norrgård Ab:n perunahiutaletehtaan valssikuivurilla.
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Hankkeesta kirjoitettiin tiedotteita ja annettiin haastatteluita lehdille sekä käytiin esittelemässä
perunaproteiinin valmistusta ja ravinteiden kierrätystä eri toimijoiden ja hankkeiden tilaisuuksissa
sekä esiteltiin tehdasta, prosessia ja tuotteita eri sidosryhmille. Tiedotuksessa on kaksi osaa, sidosryhmätiedotus ja tiedotus tuleville lopputuotteiden ostajille, joista suuri osa tulee olemaan tärkkelysperunan viljelijöitä.

4. Hankkeen tulokset
4.1 Haihdutuksen pilotointi ja solunesteestä valmistetut lannoitteet
4.1.1 Haihdutuksen pilotointi Finnamylillä
Pilotointi alkoi suunnitelman mukaisesti syksyllä 2015, mutta Finnamylillä ei päästy pilotoimaan
haihdutusta prosessin aiempien vaiheiden teknisten ongelmien takia niin isossa mitassa, mitä tavoitteena oli. Haihdutettua solunestettä saatiin noin 900 mᶟ, joka vastasi noin 18 % syksyn solunesteestä. Laitteistojen ja prosessin modifioinnin jälkeen tehtiin keväällä 2016 parin viikon pilotointi varastoidulla solunesteellä. Kokeilun tuloksena oli se, että soluneste pitää saada haihdutukseen mahdollisimman nopeasti ennen kuin siinä alkaa tapahtua pistävää hajua aiheuttavaa mikrobiologista pilaantumista. Laimeata solunestettä ei voida varastoida pitkään, vaan jatkokäsittelyt on
tehtävä heti. Kuvassa 5 on kaikki tärkkelysperunasta Kokemäellä tuotetavat jakeet; perunarehu,
perunatärkkelys, perunaproteiini, perunamelassi ja kondenssivesi. Solunesteen käsittelyprosessia
esitellään kuvissa 2-4.
Syksyllä 2016 haihdutuksen pilotointi onnistui paremmin. Tärkkelystehdas käynnistyi 22.8.2016 ja
samalla alkoi solunesteen jatkokäsittelyn pilotointi. Perunaproteiinin erotusprosessia solunesteestä oli modifioitu kevään ja kesän aikana. Nyt perunaproteiini saostui ja erottui paremmin kuin
edellissyksyn prosessissa. Perunaproteiinia saatiin valmistettua 11 000 kg vuorokaudessa ja Finnamyl Bio-Kali – perunamelassia saatiin 75 t/vrk. Bio-Kali kuljetettiin säiliöautolla välivarastointiin
isoon avoaltaaseen odottamaan kevätlevitystä kaliumlannoitteeksi. Tehtaasta ulostulevan nestejakeen määrä on vähentynyt 12 %:iin aikaisemmasta solunesteen määrästä.
Solunesteen haihdutuksen pilotointia testattiin koko käyntikausi 22.8.-24.11.2016 tavoitteena
saada mahdollisimman paljon perunamelassia kevääksi levityksen pilotointia varten. Käyntikauden
pituus oli 95 vuorokautta. Solunestettä haihdutettiin käyntikauden aikana noin 74 000 mᶟ ja perunamelassia saatiin yhteensä noin 6000 mᶟ. Solunesteen haju on muuttunut väkevöinnissä imeläksi
ja vähentynyt niin paljon, että valitukset hajuhaitoista ovat loppuneet kokonaan.
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Kuva 2. Jauhetun perunamassan soluneste ja tärkkelys erotetaan kartioseuloilla. Kuva Tauno
Henttinen, Finnamyl Oy

Kuva 3. Solunesteestä saostetaan ja lingotaan proteiini erilleen. Kuva Tauno Henttinen, Finnamyl
Oy
Prosessista saatava väkevöity perunan soluneste Finnamyl Bio-Kali on hygienisoitu luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuva lannoitevalmiste. Hygienisointi laajentaa lannoitevalmisteen käyttöso-
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vellusaluetta viljan lannoitteesta myös avomaankasvien lannoitteeksi. Kevätlevitys parantaa kaliumin hyödynnettävyyttä kasvukauden alussa. Kaliumpitoinen neste voisi täydentää hyvin esim.
sikatilojen sianlietelannoitusta. Syksyllä 2016 tuotetun Finnamyl Bio-Kali –lannoitevalmisteen
koostumus on esitetty taulukossa 1. Näyte on analysoitu syksyllä, keväällä pitoisuudet ovat sadeja sulamisveden takia hieman matalampia, koska varastointi tapahtuu Kokemäellä avoaltaassa.
Tuoteseloste (taulukko 2) kevättä varten laadittiin keväällä analysoidun tuotteen mukaan. Tuotteen lopullinen koostumus varmistuu seuraavan käyntikauden prosessoinnin aikana. Tyyppinimeltään tuote on orgaanisena lannoitteena sellaisenaan käytettävä sivutuote, perunan soluneste
(IB43). Talven aikana tuotteen pH on hieman laskenut maitohappokäymisen takia, syksyllä se oli
5,7 ja keväällä 4,6. Typen, fosforin ja kaliumin lisäksi siitä saadaan kasveille myös hivenravinteita,
magnesiumia, mangaania ja sinkkiä.

Kuva 4. Jäljellejäänyt neste väkevöidään haihduttamalla perunamelassiksi. Kuva Tauno Henttinen,
Finnamyl Oy

13

Taulukko 1. Finnamyl Bio-Kali – perunamelassin koostumus, syksy 2016, näyte 12.10.2016.
Liukoinen typpi (kg/t)
Kokonaistyppi (kg/t)
Fosfori (kg/t)
Kalium (kg/t)
pH (1:5)

10
14
2,6
43
5,7

Kuiva-aine (%)
Kosteus (%)
Tuhka (% ka)
Hehkutushäviö (% ka)
Tilavuuspaino (kg/mᶟ)
Nitraattityppi
Ammoniumtyppi
Nitraatti
Nitraattityppi

30,3
69,7
35,5
64,5
1200
<3,5 mg/kg ka vesiliukoinen
2,07 g/kg
<4 mg/kg
<1 mg/kg

Kuva 5. Finnamylin prosessissa fraktioitua perunaa; vasemmalta tärkkelysperuna ja siitä saatavat
jakeet, eläimille syötettävä ruskea perunarehu ja valkoinen perunatärkkelys, kellertävä FA perunaproteiini, ruskea Bio-Kali –perunamelassi ja kondenssivettä. Kuva Heli Nurkkala, Finnamyl Oy
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Taulukko 2. Finnamylin Bio-Kalin tuoteseloste, kevät 2017.

4.1.2 Haihdutuksen pilotointi Lapuan Peruna Oy:ssä
Lapuan Perunalla haihdutuksen pilotointi päästiin aloittamaan vuotta aikaisemmin mitä alkuperäinen suunnitelma oli, jo syksyllä 2015. Lapualaisille tarjoutui mahdollisuus pilotoida solunesteen
haihdutusväkevöintiä vanhalla heran väkevöintiin käytetyllä haihduttimella Valion Kaitsorin meijerillä Vöyrissä. Koetoimintaan haettiin lupa Aluehallintovirastosta (AVI päätös nro 123/2015/1).
Solunestettä kuljetettiin Kaitsoriin yhteensä 1 323 tonnia ja haihdutettua solunestetiivistettä saatiin 239 tonnia, 18 % haihturiin syötetystä määrästä. Saatu tuote käytettiin ruokintakokeisiin ja
kevätlevityksen pilotointiin sekä tärkkelysperunan lannoituskokeisiin. Kahden kuukauden mittainen pilotointijakso johti siihen, että uskallettiin hankkia Lapuan Peruna Oy:hyn solunesteen haihdutukseen vanhoja MVR-haihduttimia, joita oli käytetty heran haihdutukseen. Kierrätystä toteutettiin näin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös laitehankintojen osalta. Siirtotöillä oli
lisäksi työllistävä vaikutus Pohjanmaalla. Ratkaisulla on vaikutusta myös solunestetiivisteen tulevaan hintaan.
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Lapualla tärkkelystehtaan käyntikausi alkoi maanantaina 29.8.2016 ja Kaitsorista siirretty herahaihdutin otettiin käyttöön solunesteen väkevöinnin pilotoinnissa. Haihduttimen käyttöönotossa
oli normaaleja alkuvaiheen pulmia, eikä haihdutusta pystytty alussa tekemään koko aikaa. Syksyn
aikana solunestettä saatiin haihdutettua 2 600 mᶟ noin 5 % kokonaismäärästä, josta saatiin noin
450 mᶟ solunestetiivistettä. Tiivistettä siirrettiin välivarastoon kevätlevitystä varten noin 200 mᶟ.
Loppuosa solunestetiivisteestä lämpökäsiteltiin jälkikäteen rehukokeiluja varten. Tärkkelystehtaan
käyntikausi päättyi 26.10.2016. Koska hankittu haihdutin pystyy käsittelemään vain noin kolmasosan tärkkelystehtaalta tulevasta solunesteestä, mutta toimii prosessissa hyvin, Lapualle hankittiin
pilotointikokemusten perusteella toinen käytetty haihdutin syksyn 2017 käyntikauden alkuun
mennessä.
Solunestettä muodostuu Lapualla nykyään vuosittain noin 54 000 mᶟ. Se on levitetty tähän saakka
syksyisin lähiseutujen pelloille lannoitteeksi ja levityskulut on maksanut Lapuan Peruna. Nyt tavoitteena on kaupallinen tuote. Hankkeen aikana on löydetty solunestetiivisteen rehukäytöstä kiinnostuneita tahoja ja ravintoarvoltaan hyvälaatuista perunaproteiinia onkin päätynyt yksimahaisten
ruokintakokeisiin.
Lapuan Perunan väkevöity soluneste tuotteistetaan jatkossa nimellä Bio-NPK. Viime syksyn tulosten perusteella (taulukko 3) tuotteen kuiva-ainepitoisuus on 23,5 % ja valkuaispitoisuus 10 % (40 %
kuiva-aineesta). Tuotetta on käytetty ruokintakokeisiin ja pieni määrä jäi myös kevätlevitykseen
lannoitteeksi.
Toimenpiteiden aikaistaminen Lapuan Perunan osalta oli hyväksi. Hankeaikana ehdittiin tekemään
haihdutuksen ja levityksen pilotointia sekä ruokintakokeita kahtena vuonna. Solunesteen käsittelyyn löytyi järkevä toimintatapa. Tuotteen rehulaadun parantamiseen satsataan edelleen jatkohankkeessa. Korkea kaliumpitoisuus on lannoitekäytössä hyvä asia, mutta rehukäytössä se aiheuttaa ongelmia.
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Taulukko 3. Solunestetiivisteen koostumus syksyllä 2016, rehuanalyysi ja lannoiteanalyysi
(Lapua Peruna Oy)

Kuiva-aine (%)
Tuhka (%)
Raakavalkuainen (%)
Raakarasva (%)
Raakahiilihydraatit (%)
Muunt. energia (MJ/Kg)
Muunt. energia (kcal/kg)
Sulava raakavalkuainen (g/MJ)
Sulava raakavalkuainen (g/100 kcal)
pH
Valkuaisen sulavuus
Rasvan sulavuus
Hiilihydraattien sulavuus
Liukoinen typpi (kg/t)
Kokonaistyppi (kg/t)
Kokonaisfosfori (kg/t)
Kalium (kg/t)
Magnesium (kg/t)
Kalsium (kg/t)
Kupari (g/t)
Mangaani (g/t)
Sinkki (g/t)
Natrium (kg/t)
Boori (g/t)
Kosteus (%)
Tilavuuspaino (kg/m3)
Salmonella (/25 g)
Kakoniini (mg/kg)
Solaniini (mg/kg)

Rehuanalyysi Lannoiteanalyysi
7.10.2016
11.10.2016
22,1
23,9
8,6
8,8
0,2
4,5
1,9
2015
35,6
14,9
5,6
77
0
79
10
16
2
29
1,6
0,33
4,6
8,6
19
0,27
4,7
76,1
1100
Negatiivinen
110
100
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Taulukko 4. Lapuan Peruna Oy:n Bio-NPK -lannoitteen tuoteseloste

4.2 Väkevöidyn solunesteen kevätlevitys
Solunestettä on aiemmin levitetty sinällään syksyisin sadonkorjuun jälkeen viljatiloille lannoitteeksi, nyt tavoitteena on käyttää perunamelassia runsaasti kaliumia tarvitsevilla erikoiskasveilla kuten
tärkkelysperunan ja sokerikuurikkaan viljelyssä. Lisälannoitteeksi Bio-Kalin oheen riittää koetulosten perusteella halpa typpilannoite entisen NPK-lannoitteen tilalle.
4.2.1 Perunamelassin kevätlevitys Kokemäki
Keväällä 2016 perunamelassia levitettiin Finnamylin tehtaan ympäristössä 150 kuutiometriä eli
kuormina 10 kpl, joka vastaa syksyllä levitettynä 110 kuormaa laimeata solunestettä. Vastaavaa
määrää ei olisi voinut levittää näin pienelle alalle. Levittämättä jäi 1 850 mᶟ. Levitetty ravinnemää-
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rä on yhteensä 7 200 kg, joka näin toimien saatiin 100-prosenttisesti hyödynnettyä kasvien ravinteina. Ensimmäiset Bio-Kalia kokeilevat tilat ovat tärkkelysperunan tuottaja Köyliöstä ja ohran viljelijä Kokemäeltä. Levitetty määrä on noin 10 mᶟ/ha, levitysala ohralla oli 6 hehtaaria ja perunalla
7 hehtaaria. Levityksen epätasaisuuden takia satotuloksia ei käsitelty.
Perunamelassi kuljetettiin tiloille tiesuolan kuljetusrekalla, jonka säiliöt kestivät happamen liuoksen. Purku välisäiliönä käytettyyn merikonttiin oli hidasta. Bio-Kali levitettiin multaavalla letkulevittimellä. Levitys ei onnistunut kunnolla, sillä perunamelassi oli liian väkevää ja hapanta normaalilla
lietevaunulla levitettäväksi. Sitä saatiin levitettyä, mutta lietevaunun pumppujen tiivisteet eivät
kestäneet hapanta kaliumpitoista lientä, vaan alkoivat vuotaa, ja levitystyö oli lopetettava ennen
moottorien hajoamista. Keväällä kokeiltu multaava vaunu ei levittänyt melassia riittävän tasaisesti.
Ensimmäisessä pilotoinnissa tuli selväksi se, miten levitys ei tule onnistumaan. Kokeilua jatkettiin
parannellulla letkulevittimellä syksyllä 2016, jolloin perunamelassia levitettiin noin 200 hehtaarin
alalle syysviljamaille.
Syksyllä 2016 haihdutetun perunamelassin pH ei ollut yhtä matala, sillä proteiinin erotusprosessia
on modifioitu hieman. Perunamelassin levitykseen tarvittaneen kuitenkin toisen tyyppinen,
enemmän kasvinsuojeluruiskua muistuttava laite.
Kevään 2017 kevätlevitykseen oli varastossa 5 850 kuutiometriä tiivistettä, joka riitti noin 600 hehtaarin alalle. Määrä vastaa 390 kuormaa ja laimeana solunesteenä 4 290 kuormaa. Kuormamääristä näkyy levitystyön mittakaavan muutos hyvin. Pelloille levitettiin ravinteita, ei vettä. Ohjeeksi on
annettu levittää perunamelassi joko muokkaamattomaan tai tasausäestettyyn peltoon, mutta ei
suoraan kynnetylle pellolle, jolla ajaminen töyssyy liikaa. Pelto on muokattava pian levityksen jälkeen, ettei typpi haihdu. Kyntö levityksen jälkeen neuvotaan tekemään matalaan. Keväällä käytössä olleella letkulevittimellä ei päästy vielä alle 9 mᶟ/ha levitysmääriin, mutta rakenteilla on kone,
jolla pystytään levittämään esim. 4 mᶟ/ha. Lannoitteen C:N-suhde on hyvä ja sen typpi on käyttökelpoista kolmen viikon kuluttua levityksestä. Kasvin kasvun nopeaan alkuunlähtöön tarvitaan BioKalin lisäksi starttilannoitetta. Tuotteen etuina on pääravinnesuhteet ja ennen kaikkea korkea kaliumpitoisuus. Tuotteen sisältämä fosforimäärä sen sijaan aiheuttaa haasteita, sillä vielä keväällä
2017 käytössä ollut levitystekniikka ei mahdollistanut alle 9 m 3/ha levitysmäärää. Tämä tarkoittaa
sitä, että tuotetta ei voitu levittää lohkoille, joiden viljavuusluokka fosforin osalta oli arveluttavan
korkea.
Avoaltaassa varastoitu perunamelassi sekoitettiin traktorikäyttöisten sekoittajien avulla. Kuljetuksiin tiloille käytettiin puoliperävaunullista rekkaa, jonka säiliöön liuosta imettiin altaasta. Säiliö purettiin tieltä pellon laidalla välivarastona toimivaan merikonttiin, joita oli käytössä kaksi ja levitettiin pellolle traktorilla letkulevittimen avulla. Kuvia levitystyön suorittamisesta löytyy Finnamylin
kotisivulta https://www.finnamyl.fi/site?node_id=94. Kuljetuksista ja levityksistä huolehtivat urakoitsijat. Kevätlevitys aloitettiin 26.4. ja sitä jatkettiin 30.5. asti. Levitysaika oli yhteensä 36 vuorokautta. Kevät oli myöhässä. Yöt olivat kylmiä ja lunta satoi moneen otteeseen vielä toukokuun
puolella. Bio-Kalia levitettiin 47 tilalle, yhteensä noin 600 hehtaarin alalle. Bio-Kalia kokeilevat tilat
olivat pääosin tärkkelysperunanviljelijöitä ja lisänä muutama sokerijuurikkaan viljelijä. Lisäksi tuotetta toimitettiin kuudelle tilalle tilojen omiin lietesäiliöihin biokaasulaitoksen ylijäämälietteen tai
sianlietteen joukkoon sekoitettavaksi yhteensä 1 140 m³. Sekoituskokeiluja tullaan jatkamaan ensi
keväänä.
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Kuva 6. Bio-Kalin levitystä letkulevittimellä keväällä 2017. Kuva Kimmo Pusa, Finnamyl Oy
Viljelijät olivat ostaneet kevään lannoitteet jo valmiiksi ja Bio-kalin ottaminen lannoitusohjelmiin
mukaan aiheutti lannoitussuunnitelmien päivittämistä sekä muutoksia suunniteltuihin lannoitusajankohtiin. Ongelmaksi muodostuivat myös keskimääräistä pienemmät lohkokoot, peltoteiden
ja liittymien kapeus sekä erittäin hitaasti tapahtunut peltojen kuivuminen. Hitaasta kuivumisesta
johtuen levityssuunnitelmia jouduttiin muuttamaan lähes päivittäin ja tilojen välistä siirtoajoa tuli
paljon. Alkuperäinen suunnitelma vähimmäislohkokoosta oli noin 3 hehtaaria ja levitystä suunniteltiin pilotoitavan korkeintaan 30 kilometrin etäisyydellä tehtaasta.
Finnamylin viljelypäällikön tehtäväksi muodostui pilotoivien tilojen hankinta, lohkojen sijaintien,
kuljetusreittien ja välivarastokonttien sijainnin selvittäminen ja tiedonvälitys tilojen, siirtourakoitsijan ja levitysurakoitsijan välillä. Tämä muodostui ennakoitua paljon suuremmaksi tehtäväksi, sillä
lohkojen etäisyydet varastoaltaalta olivat 5-85 kilometriä ja lohkojen pinta-alojen koko vaihteli
välillä 0,8-16 ha. Levitystyön aikaikkuna muodostui varsin haasteelliseksi ja tämän johdosta levitystä pyrittiin suorittamaan 16 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa. Tämä muodostui myös varsin haasteelliseksi siirtoajoa suorittavan urakoitsijan osalta, koska kuljettajista oli aika-ajoin pulaa ajoaikarajoitusten johdosta. Kaiken kaikkiaan pilotointiajankohdaksi sattui hyvin haasteellinen kevät. Pilotointi saatiin vaikeuksista huolimatta kunnolla tehtyä, se ennakoinee sitä, että ”vähälumisempana”
keväänä työ onnistuu helpommalla. Levitysaika keväällä oli noin puolet siitä mitä levitykseen syksyllä kuluu aikaa.
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Taulukko 5. Hankkeen aikana kevätlevityksen pilotoinneissa pelloille levitettyjen ravinteiden kokonaismäärä. Kevät 2017 sisältää myös lietteiden mukana levitetyt ravinteet
Levitetty (m³)
Typpi (kg)
Fosfori (kg)
Kalium (kg)
Magnesium (kg)
Mangaani (kg)
Sinkki (kg)
Yhteensä (kg)

Kevät 2016
150
1650
330
4950
270
1,3
2,7
7204

Kevät 2017
6990
76890
15378
230670
12582
60,8
125,8
335706

Kevätlevityksen pilotoinnin onnistumisesta pidettiin heinäkuussa urakoitsijoitten kanssa palautepäivä, jossa käsiteltiin viljelijöiltä puhelinhaastatteluilla saatuja kommentteja. Viljelijöitten mielestä levitys sujui hyvin ja tehokkaasti, työn jälki oli tarkkaa. Levityskalustoon toivottiin kuitenkin parannuksia, jotka ovatkin jo tekeillä, jotta pysytään levittämään myös pienempiä määriä. Kaikki viljelijät olivat sitä mieltä, että Bio-Kalilla lannoitettu kasvusto on vastaavanlainen kuin tehdasvalmisteilla lannoitettu kasvusto.
4.2.2 Solunestetiivisteen kevätlevitys Lapua
Haihdutuksen pilotoinnin aikaistaminen vähensi laimean solunesteen levitystä Lapualla jo syksyllä
2015, kun päästiin pilotoimaan solunesteen haihdutusta jo vuotta suunniteltua aikaisemmin. Vastaavasti solunestetiivisteen kevätlevitystä päästiin testaamaan pienessä mitassa jo vuotta aiemmin. Keväällä 2016 levitettävää solunestetiivistettä oli jäljellä 100 mᶟ, jota kokeiltiin kolmella tärkkelysperunaa tuottavalla tilalla, joista yksi oli luomutila. Levitetty solunestetiivistemäärä oli Petlan
lannoituskokeissaan käyttämä 8,3 t/ha.
Solunestetiivistettä kokeilleet tärkkelysperunan tuottajat saivat keskimääräistä paremmat perunasadot ja perunan tärkkelyspitoisuuskin oli korkea (taulukko 6). Tulokset on saatu tärkkelysperunan
sadonkorjuun yhteydessä eli antavat todellisen kuvan tilanteesta. Kokeilussa mukana olleet tilat
ovat valmiita vastaanottamaan solunestetiivistettä jatkossakin.

Taulukko 6. Tulokset tärkkelysperunan lannoituskokeista solunestetiivisteellä, Lapua kesä 2016

21

Lapualla levitettiin keväällä 2017 solunestetiivistettä viidelle tärkkelysperunatilalle yhteensä 160
mᶟ. Lisäksi sitä kokeilee yksi karjatila säilörehunurmelle, levitetty määrä 20 mᶟ.

4.3 Tärkkelysperunan lannoituskokeet
Tärkkelysperunan lannoituskokeita solunestetiivisteellä teetettiin hankesuunnitelman mukaisesti
kahtena kesänä Satakunnassa (Köyliö, N 61,2° ) ja Pohjanmaalla (Ylistaro, N 63,0 ͦ). Perunantutkimuslaitoksen (Petla) henkilökunta suunnitteli kokeet yhteistyössä yritysten viljelypäälliköiden
kanssa. Petlan henkilökunta hoiti koenostot, teki analyysit ja raportoi tulokset Lapuan Perunalle ja
Finnamylille. Tulokset on raportoitu Perunantutkimuslaitoksen tutkimusjulkaisuissa ja ne löytyvät
myös Finnamylin Raki-hankkeen sivuilta sekä tämän raportin liitteistä 2 ja 3. Tulokset on myös esitetty alan toimijoille Petlan tulosseminaareissa. Kokeita tehtiin molemmilla tärkkelysperunan tuotantoalueilla, jolloin saadaan esille erilaisesta lämpösummasta ja erilaisista maalajeista johtuvat
erot. Lisäksi kaksi koepaikkaa pienentää sääriskiä. Kokeita tehtiin lohkoittain satunnaistetuilla ruuduilla neljänä kerranteena. Kokeissa käytetyt tärkkelysperunalajikkeet olivat Posmo ja Kuras.
4.3.1 Lannoituskokeiden tulokset kesä 2015
Viileänä sateisena kasvukautena 2015 solunesteen ravinteet näyttivät olevan kasveille käyttökelpoisemmassa muodossa kuin kemialliset lannoitteet. Köyliössä parhaat tulokset saatiin solunestetiivisteellä lannoitetuista koeruuduista. Niistä saatiin noin 1 000 kg/ha enemmän tärkkelystä kuin
kemiallisella lannoitteella lannoitetuista koeruuduista. Ylistaron kokeessa satoero oli pienempi,
mutta sielläkin solunestetiiviste oli kemiallista lannoitetta parempi.
Solunestetiiviste oli molemmilla koepaikoilla vähintään perinteisen NPK-lannoitteen (Perunan Y2,
800 kg/ha) veroinen tärkkelysperunan lannoite. Lisäksi tuotteen ravinnesisältö sopii perunalle,
ravinteet ovat sopivassa suhteessa. Tasaisesti muokkauskerrokseen levitetty solunestetiiviste toimi alkukesän hankalissa olosuhteissa starttilannoitteen tavoin ja nopeutti perunan alkukehitystä
tavalliseen sijoituslannoitukseen verrattuna. Perunan nopeampi kehitysrytmi näkyi myös kasvukauden lopulla, kun solunestettä saaneet kasvustot tuleentuivat perinteisesti lannoitettuja nopeammin. Perunan viljelyssä käytettävillä karkeilla hietamailla, joissa on kalista pulaa, lannoite toimi
hyvin.
Nopeammasta alkukehityksestä johtuen Köyliössä saatiin solunestetiivisteellä lannoitetusta suurempi sato (47,6 t/ha) kuin muista koejäsenistä. Solunestekoejäsenten tärkkelyssato oli keskimäärin 30 % suurempi kuin perinteisellä lannoituksella. Pohjanmaalla Ylistarossa erot eivät olleet yhtä
suuria, mutta solunestetiivisteellä saatiin sielläkin suurin sato. Solunestetiivisteen käyttö vähensi
myös merkittävästi seittirupisuutta Köyliön kokeessa. Tärkkelysperunan tuotantokustannuksia
näyttäisi olevan mahdollista alentaa käyttämällä solunestetiivistettä lannoitteena.
4.3.2 Lannoituskokeiden tulokset kesä 2016
Myös kesällä 2016 sääolot vaikuttivat kokeiden tuloksiin. Heinäkuun lopussa oli kuivaa ja elosyyskuussa sateista. Solunestettä saaneet kasvustot olivat kasvussa muita edellä ja Satakunnassa
solunesteen tuoma sadonlisä oli selvä. Pohjanmaalla solunesteellä lannoitetun kokeen sato oli
samaa luokkaa kemiallisen lannoituksen kanssa. Lannoite näytti parantavan perunan poudankestävyyttä.
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Satakunnassa on saatu Pohjanmaata paremmat tulokset tärkkelysperunan lannoituskokeissa, joka
sopii hyvin siltä kannalta, että Pohjanmaalla solunestetiivisteelle on löytymässä rehukäyttöä sikatiloilta. Finnamylin Bio-Kali sisältää pääasiassa kivennäisiä, eikä käy rehuksi, sillä siitä on proteiinia jo
poistettu. Tärkkelysperunalajikkeiden solunesteen typpi- ja proteiinipitoisuudet olivat keskimäärin
korkeammat aikaisilla lajikkeilla ja matalammat myöhäisillä lajikkeilla. Ylistarossa solunesteen proteiinipitoisuus vaihteli välillä 1,2-2,1 prosenttia. Köyliössä proteiinipitoisuudet olivat hieman korkeammat, 2,0 -2,6 %. Tulos on hyvä solunesteen proteiinin erotusta ajatellen, sitä erotetaan siellä
missä peruna tuottaa proteiinia enemmän.

4.4 Ruokintakokeet
Koemateriaali yksimahaisen ruokintakokeisiin valmisteltiin Lapuan Peruna Oy:ssä Kaitsorissa ja
Lapualla tuotetusta solunestetiivisteestä. Katetussa ulkoaltaassa varastoitu solunestetiiviste on
lämpökäsitelty (80 ͦC, 20 min) ruokintakäyttöön hygienia- ja sulavuussyistä.
4.4.1 Kettujen ruokintakokeet
Ensimmäisissä kettujen ruokintakokeissa käytettiin solunestetiivistettä 5 % rehuseoksessa. Lisäys
ei heikentänyt turkiseläinten kasvua, eikä nahan laatua. Käyttö turkiseläinten ruokintaan olisi ajallisesti hyvä sovellus. Solunestetiivistettä tuotetaan samaan aikaan kun eläinmäärä ja rehun tarve
on suurimmillaan. Lisäksi tuotto ja käyttö olisivat samoilla seuduilla Pohjanmaalla eli käyttösovellus toteuttaisi alueellista kiertotaloutta. Rehukäyttö myös vähentäisi muun rehuraaka-aineen tarvetta ja kuljetuksia. Ruokintakokeiden tulokset on esitelty ja jaettu mahdollisille käyttäjille toimialan rehupäivillä.
Toisen syksyn ruokintakokeessa 80 ͦC:n lämpötilassa lämpökäsiteltyä solunestetiivistettä käytettiin
8 % rehuseoksesta. Koeruokinnalla näyttäisi olevan pieni positiivinen vaikutus nahan laatuun.
4.4.2 Sikojen ruokintakokeet
Sikojen ruokintakokeita tehtiin aluksi yhteistyössä muutaman maatilan kanssa Pohjanmaalla. Solunestetiivisteellä ruokittujen lihasikojen kasvu oli hiukan hitaampaa, mutta lihan lihapitoisuus oli
suurempi. Ruokinnassa käytettävä solunestetiiviste kaipaa vielä säätöä ja lisäkokeita, mutta tuloksia pidetään lupaavina. Kaikki solunestetiivistettä kokeilleet tilat ovat valmiita jatkamaan kokeilua.
Lihasioille on kokeiltu tiloilla rehua, jossa on ollut 10 % solunestetiivistettä. Rehu on maittanut
hyvin. Kokeilut tuoreella solunestetiivisteellä sikatilojen kanssa sujuivat niin hyvin, että myös rehutehtaat ovat kiinnostuneet testaamaan solunestetiivistettä. Rehutehtaan kanssa tehdyissä kokeissa käytettiin muutama kuukausi varastoitua solunestetiivistettä, jota possut eivät kuitenkaan suostuneet syömään. Syynä saattaa olla solunesteen liian korkea kaliumpitoisuus. Rehukäytön selvittelyä jatketaan yhteistyössä rehunvalmistajien kanssa uudessa projektissa.

4.5 Koulutus
Raki-hanketta ja tulossa olevia uusia lannoitevalmisteita on käsitelty yhtenä aiheena 22 koulutustilaisuudessa vuosien 2015-2017 aikana, joissa kuulijoina on ollut yhteensä 1220 viljelijää. Samat
viljelijät ovat osallistuneet useampaan tilaisuuteen. Puhujina tilaisuuksissa on ollut hankkeessa
mukana olevia henkilöitä mm. Ossi Paakki, Antti Ulvila, Arto Sillanpää ja Kimmo Pusa. Lisäksi on
pidetty kolme pellonpiennartilaisuutta tärkkelysperunan solunestelannoituskokeiden äärellä, kaksi
kertaa Pohjanmaalla ja kerran Satakunnassa. Kokeita viljelijöille ovat olleet esittelemässä oman
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henkilökunnan lisäksi Petlan tutkijat. Pellonpiennartilaisuuksissa osallistujia oli yhteensä 185 henkeä.

Kevään 2017 aikana soluneste oli esillä seuraavissa koulutustilaisuuksissa:
−
−
−
−
−
−
−
−

Viljelijätilaisuus Härmä 16.1.2017, 60 viljelijää
Viljelijätilaisuus Kauhajoki 16.1.2017, 25 viljelijää
Viljelijätilaisuus Kokemäki 19.1.2017, 115 viljelijää
Viljelijätilaisuus Ikaalinen, uudet viljelijät 14.2.2017, 25 viljelijää
Viljelijätilaisuus Kokemäki 19.4.2017, 110 viljelijää
Viljelijätilaisuus Kauhajoki 20.4.2017, 10 viljelijää
Viljelijätilaisuus Härmä 20.4.2017, 47 viljelijää
Solunesteilta Lapua 26.4.2017, 25 osallistujaa

Tänä keväänä lannoituskokeiden tuloksista oli luennoimassa myös Petlan tutkijat. Vuosi sitten viljelijätilaisuuksissa tutkimustuloksia esittelivät viljelypäälliköt, mutta nyt haluttiin tuoda tietoa suoraan tutkijoilta sekä tarjota mahdollisuus keskusteluun ja tiedonsiirtoon lannoituskokeita tehneiden kanssa.
Pääosin satakuntalaisia viljelijöitä oli paikalla 110 henkeä Kokemäen koulukeskuksessa 19.4.2017,
kun Finnamylin viljelypäällikkö Kimmo Pusa esitteli kevään pilotointisuunnitelman ja Bio-Kalin
käyttöohjeita. Esitys herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä, myös tuotekortit tekivät hyvin kauppansa. Keskustelussa tuotiin esille se, että peruna on kalinsyöjä ja Bio-Kali on halpa tapa antaa
kaliumia sille. Kyseltiin Bio-Kalin hajusta (ei haise, vaan tuoksuu), levitysmääristä, fosforipitoisuudesta, esikasvivaikutuksesta, luomusta. Heräsi jopa pelkoa siitä, että lannoitetta ei riittäisi kaikille
pilotoinnista kiinnostuneille.
Bio-Kali -pilotointi herätti suurta mielenkiintoa ja heti tilaisuuden jälkeen useat viljelijät tekivät
varauksen ja loput lähtivät kotiin katsomaan viljavuustiedoistaan, että minkä verran fosforirajat
antavat myöden käyttää Bio-Kalia. Paikalla olivat myös kuljetus- ja levitysyrittäjät, joilta käytiin
kysymässä pilotoinnin yksityiskohtia ja suunnittelemassa tilakohtaisia ratkaisuja. Perunamelassia
oli varastossa noin 6 000 mᶟ, levitysmäärä on noin 10 t/ha eli tavaraa riittäisi 600 hehtaarille. Kiinnostusta lisää vahvasti se, että Bio-Kalia käytettäessä lisälannoitukseen voidaan käyttää halvempia
typpilannoitteita ja lisäksi lannoituskokeiden mukaan Satakunnassa perunasato nousee jopa 1 000
kg/ha (15-30 %) tavanomaiseen lannoitukseen verrattuna.
Koulutus ja tiedotus on tuottanut tulosta, kolmasosa varastossa olleesta määrästä varattiin heti
koulutustilaisuuden jälkeen. Kiinnostus on silminnähden havaittavaa, sillä koulutustilaisuuden lopuksi sekä viljelypäällikön että urakoitsijoiden ympärille kertyi kiinnostuneista viljelijöistä kyselyringit selvittämään teknisiä yksityiskohtia.

4.6 Kuivauskokeet
Solunestetiivisteen kuivauksesta tehtiin pieniä kokeita Närpiössä Oy Norrgård Ab:n perunahiutaletehtaan valssikuivurilla. Kuivauskokeet onnistuivat hyvin ja kuivaus on yksi mahdollisuus jatkoja-
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lostaa solunestetiivistettä säilyvämpään ja helpommin käsiteltävään muotoon. Kuivauskäsittelyn
testausta jatketaan omalla tehtaalla perunaproteiinin kuivaukseen hankitulla kuivurilla.

4.7 Tiedotus
Hanketiedotusta on hoidettu tiedotussuunnitelman mukaisesti, mutta ylittäen tavoitteet, koska
hankkeen toimenpiteet ovat kiinnostaneet mediaa ja eri toimijoita suuresti. Finnamyl Oy:n työntekijät ovat pitäneet monta esitystä muiden hankkeiden ja toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa.
Omat tilaisuudet on suunnattu perunamelassin ja solunestetiivisteen mahdollisille käyttäjille eli
tärkkelysperunan ja erikoiskasvien viljelijöille sekä tehtaiden sidosryhmille. Hankkeesta on tiedotettu Finnamyl Oy:n kotisivuilla www.finnamyl.fi/Raki-hanke, jonne pidettyjä esityksiä on koottu.
Hankkeen kotisivulle on myös koottu listaukset eri medioissa olleista kirjoituksista otsikolla ”Hankkeesta muualla” sekä on laitettu kuvia eri tapahtumista, esim. Bio-Kalin levitystä keväällä 2017 on
esitelty havainnollisina kuvina. Sivut on linkitetty Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen
edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen – ohjelman sivuille.
Hankkeesta tehtiin esite, jota jaettiin eri tilaisuuksissa ja vierailijoille. Sähköisenä esite on hankkeen kotisivulla https://www.finnamyl.fi/tiedostot/Raki-hanke_Esite.pdf. On havaittu, että kiinnostus uutta prosessia kohtaan on suurta, esitys- ja vierailupyyntöjä tulee runsaasti. Solunesteen
jatkojalostus on jo toteutuksessa oleva hyvä esimerkki kiertotaloudesta.
Vuoden 2017 aikana solunesteen jatkojalostusprosessi on ollut esillä seuraavilla tavoilla:
•

•

•

•

Finnamylin viljelypäällikkö Kimmo Pusa kertoi Bio-Kalin käytöstä luomutärkkelysperunan
lannoituksessa Uutta kasvua luomusta –hankkeen järjestämässä luomutärkkelysperunainfossa Kokemäellä 12.1.2017. Tilaisuudella haettiin uusia tärkkelysperunan luomuviljelijöitä. Isäntäväen ja puhujien lisäksi tilaisuus houkutteli paikalle 14 luomuviljelystä kiinnostunutta viljelijää ja 7 hanketoimijaa, jotka sitten voivat viedä tietoa eteenpäin. Raportti tilaisuudesta on luomuhankkeen sivuilla http://uuttakasvualuomusta.fi/nain-me-senteemme/satakunnassa-jalostetaan-luomutarkkelysperunaa-tulevaisuudessa-enenemassamaarin/ . Uutta kasvua luomusta –hankkeen nettisivulla on myös yritysesittely Finnamylistä ja siinä tuodaan esille luomulannoitteeksi sopiva Bio-Kali.
www.uuttakasvualuomusta.fi/satakunnan-luomu/yritysesittelyt/finnamyl-oy.
Tuotepäällikkö Heli Nurkkala Finnamyliltä ja tutkija Eeva Ojala Kannuksen Tutkimustila Luovasta esittelivät viime syksynä Lapuan Perunan solunestetiivisteellä tehdyt turkiseläinten
ruokintakokeet Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton vuotuisilla rehupäivillä 26.27.1.2017. Tilaisuus on tärkeä tapahtuma kertoa perunarehuproteiineista turkiseläinten
rehuna.
Lapuan Peruna Oy:n solunesteen jatkojalostusprosessi on päässyt myös Suomen Lions-liitto
ry:n piirin 107-N kohti kestävää kehitystä sivustolle: Lapuan Peruna parantaa solunesteiden
hyödyntämistä ja samalla biotaloutta. Kirjoitus perustuu toimitusjohtaja Ossi Paakin haastatteluun. http://verkkoviestin.fi/n-piiri/kohti kestavaa_kehitysta/uutispoimintoja_24102016/
Satakuntaliiton ylläpitämällä Satakunta.fi –sivustolla Finnamylin uusi solunesteen jatkojalostusprosessi esitellään yhtenä Satakunnan menestystarinoista, haastateltavana toimitusjohtaja Ossi Paakki. www.satakunta.fi/finnamyl-onko-perunaproteiinissa-tulevaisuus
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•

•

•

•
•
•

•

•

Toimitusjohtaja Ossi Paakki kävi pitämässä 16.3.2017 Seinäjoella Vaasan yliopiston hankkeessa EP-DIGI: Digitalisaatio maa- ja metsätaloudessa esityksen Perunateollisuuden sivuvirrat ja niiden tuotteistaminen. Tilaisuuden teemana oli Mitkä ovat kiertotalouden uudet
ratkaisut? Kohdeyleisönä olivat eteläpohjalaiset maatalousyrittäjät, mahdollisia solunestetiivisteen käyttäjiä joko lannoitteena tai rehuna.
Finnamyl osallistui myös HAMKin Valkuaisfoorumin innovaatiomessuille 14.3.2017.
http://www.hmk.fi/uutiset/Sivut/Valkuaisfoorumin-Innovaatiomessut.aspx ja
https://twitter.com/valkuaisfoorumi
Viime kesänä tehdyt tärkkelysperunan lannoituskokeet solunestetiivisteellä on raportoitu
Perunantutkimuslaitoksen (Petla) vuosittain ilmestyvässä koetulosjulkaisussa Perunantutkimuslaitoksen koetuloksia 2016, Perunantutkimuslaitoksen julkaisu 1/2017, Perunantutkimuslaitos 2017 s. 57- 77. Tutkija Anna Sipilän tekemä raportti löytyy myös Finnamylin Raki-hankkeen nettisivulta http://www.finnamyl.fi/tiedostot/Solunestekokeet-2016raportti.pdf.
Lannoituskokeiden tulokset esitettiin alan toimijoille Petlan tulosseminaarissa 23.1.2017.
Siellä tieto menee kerralla kaikille perunanviljelyn ja jatkojalostuksen parissa toimiville.
RAKI-hankkeen puitteissa tehtyjen eri tärkkelysperunalajikkeiden solunesteen proteiinipitoisuustulokset esitetään Petlan raportissa TUOVA-hankkeen yhteydessä.
Lapuan Perunan solunesteen käsittelyprosessi on esitelty myös Euroopan komission Suomen edustuston teemajulkaisussa Europa teema 2/2017 sivut 11-14; Lapuan Peruna sai
ESIR-takauksen ensimmäisten joukossa http://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/europa_teema_2017_2.pdf
Tärkkelystuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen rehuna ja lannoitteena tuodaan esille
myös Luomulehden 1/2017 artikkelissa Kannattavuutta tärkkelysperunan viljelystä
http://organic-finland.com/fi/2017/03/23kannattavuutta-tarkkelysperunan-viljelysta/
Ympäristöministeriön Kierrätyksestä kiertotalouteen -keskustelutilaisuudessa 30.5.2017
esiteltiin jätteen synnyn ehkäisyn ja kierrätyksen edelläkävijöitä. Tuotantopäällikkö Tauno
Henttinen kertoi solunesteen jatkojalostusprojektista otsikolla Perunan proteiinit hyötykäyttöön. Tauno Henttisen esitys löytyy Ympäristöministeriön sivuilta osoitteesta
http://www.ym.fi/download/noname/%7B9FD02A96-EAF7-4310-848F027B1AC8CE4B%7D/128322 ja videotallenne esityksestä on YouTubessa
https://www.youtube.com/watch?v=xqotogO2XUY

Tiedotus solunesteen jatkojalostuksesta on ollut hyvin monimuotoista. Esityksiä ovat pitäneet Ossi
Paakki, Tauno Henttinen, Kimmo Pusa, Heli Nurkkala ja Kaija Vesanen. Esityksiä eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa on pidetty yhteensä 18 kpl. Lisäksi on ilmestynyt ainakin 16 lehtiartikkelia
useassa eri lehdessä mm. Lauttakylä, Satakunnan Kansa, Satakunnan Yrittäjä, Talouselämä, Kokemäkeläinen, Sydän-Satakunta, Jokilaakso, Vasabladet, Ilkka, Luomulehti. Myös paikallisradio Iskelmä Sastamala, Yle Kotimaa ja Yle Svenska raportoivat solunesteprojektin alkuvaiheesta. Solunesteen jatkojalostus on esillä myös monien organisaatioitten ja lehtien verkkosivuilla esim. Chemigate Oy, Perunantutkimuslaitos, Wikipedia, Adven Oy ja eri hankkeiden nettisivut. Finnamylillä on
käynyt useita eri sidosryhmiä vieraana tutustumassa solunesteen jatkojalostukseen. Osasto on
ollut kahdessa tapahtumassa, Suomi Areenassa Huittisissa 13.7.2015 ja Valkuaisfoorumin innovaatiomessuilla Hämeenlinnassa 14.3.2017. Kevään 2017 onnistunutta kevätlevityksen pilotointia tarjottiin medialle aiheeksi, mutta uutuusarvoa ei enää ollut ja tiedotus jäi omien nettisivujen varaan.
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Finnamyl on alueellisesti kiinnostava ja merkittävä toimija tärkkelysperunan ja erilaisten palveluiden ostajana sekä hyvin verkottuneena kehittyvänä yrityksenä. Tietoa meneillään olevasta muutoksesta; pilotoinneista sekä uusista lannoite- ja rehuraaka-aineista on saatettu asiakkaitten, yhteistyökumppaneitten ja ympäröivän yhteisön tietoisuuteen monin eri tavoin jo ennen kuin tuotteet ovat valmiina, joka on yksi projektin onnistumisen tae. Kiinnostus uusiin raaka-aineisiin on
saatu herätettyä. Projektia on käyty esittelemässä eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan, koska on huomattu, että näin toimien löytyy yhteistyötahoja ja uusia ideoita.
Lisäksi tilaisuuksiin halutaan puhujiksi eläviä esimerkkejä teollisuudesta. Finnamyl koetaan edelläkävijäksi ravinteiden kierrätyksen suhteen. Tiedotus kohderyhmille sujuu luontevasti. Perunan
solunesteen jatkojalostusprosessi tunnetaan myös tiedeyhteisössä ja sitä esitelläänkin yhtenä esimerkkinä lisätä Suomen täydennysproteiinin omavaraisuutta mm. VTT:n selvityksessä Tiekartta
Suomen proteiiniomavaisuuden parantamiseksi (2015) sekä Turun yliopiston selvityksessä Proteiinikysymys ja sen ratkaisumahdollisuudet Suomessa (2016).
Hankkeesta kirjoitettiin lehtijuttuja alkuvaiheessa enemmän; asia oli silloin uusi ja pilotointi ei alkuvaiheessa onnistunut ihan suunnitelmien mukaan. Nyt kun laitteet toimivat halutulla tavalla ja
tuotteita saadaan ulos, asia ei enää yhtä helpolla ylitä uutiskynnystä. Tiedotuksessa on hankkeen
loppuvaiheessa suunnattu Pohjanmaalle, jossa Lapuan Perunan solunesteen haihdutusväkevöinnillä on uutuusarvoa. Tärkkelysperunan viljelyn tilanteesta ja Finnamylin suunnitelmista kirjoitettiin
paljon jo ennen Raki-hankkeen alkua. Lisääntynyt kiinnostus Finnamyliä kohtaan näkyy myös siinä,
että yritykseen olisi tulossa vierailijoita entistä enemmän. Tehtaan käyntikausi nosti tärkkelysperunan jalostuksen taas esille mediassa. Syyskuussa 2017 julkaistiin vielä seuraavat artikkelit:
•

•

•
•
•

Jauhoperunasta saa irti myös proteiinia, Satakunnan Kansa 21.9.2017.
http://satakunnankansa.ap.richiefi.net/356b3a77-2d55-4625-94ca-ec72e65a40b5/16. Artikkelin pääsee lukemaan vain käyttäjätunnuksilla.
Perunantärkkelystä valmistettu Kokemäellä 75 vuotta. Perunajauhon valmistajasta on kehittynyt bio- ja kiertotalouden edelläkävijä, joka myös vie tuotteitaan niin itään kuin länteen. http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/perunat%C3%A4rkkelyst%C3%A4valmistettu-kokem%C3%A4ell%C3%A4-75-vuotta-1.206741
Pelkkä peruna ei riitä – Kokemäen perunajauhotehdas testaa härkäpapuja
https://yle.fi/uutiset/3-9842377
Proteiinia potusta, Sydän-Satakunta 21.9.2017
Perunajauhon tekijästä biotalouspioneeriksi, Maaseudun Tulevaisuus 25.9.2017

4.8 Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen
Finnamylin osalta solunesteen syyslevityksestä pystytään luopumaan kokonaan, joka merkitsee
sitä, että kaikki ravinteet annetaan kasveille kasvun kannalta parempaan aikaan, eikä mahdollisia
päästöjä vesistöihin enää tule. Myös käyntikauden traktoriliikenne vähenee merkittävästi tehtaan
lähiympäristössä, Tulkkilan taajamassa ja Valtatie 2:lla Kokemäen kohdalla. Väkevöity perunamelassi kuljetetaan säiliöautolla välivarastoon solunestealtaaseen. Hankkeessa ei aiemman vaiheen
teknisten vaikeuksien takia kuitenkaan päästy vielä keväällä 2016 tekemään niin isoa kevätlevityksen pilotointia, mitä oli suunnitelmissa. Hankkeen jatkoajalla se sitten järjestyi.
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Perunamelassi, Finnamyl Bio-Kali saatiin tehtaan kannalta teknisesti kehitettyä; valmistusprosessi
toimii, tuote säilyy talven yli ja saadaan levitettyä pelloille lannoitteeksi keväällä. Kesän testaus
käytännössä lannoitteena sitten kertoo täytyykö tuotetta vielä muokata jotenkin. Tämän hetken
tiedon mukaan tuote näyttäisi toimivan odotetusti. Kasvustot ovat samanlaisia kuin tehdasvalmisteilla lannoitetut kasvustot. Tärkkelysperunan lisäksi Bio-Kali näyttäisi soveltuvan hyvin myös sokerijuurikkaalle ja viljoille sekä luomuviljelyyn. Se toimii myös hyvänä maanparannusaineena niukkaravinteisilla lohkoilla. Tuote on hajutonta. Tuoteseloste on raportin taulukossa 2.
Alun perin ajateltiin, että perunamelassia olisi kuljetettu jo syksyllä tilojen omiin lietesäiliöihin,
mutta siitä ajatuksesta luovuttiin ja varastointi, jakelu ja levitys hoidetaan keskitetysti, jolloin tuote
on tasalaatuisempaa. Kokemäellä oli kuitenkin käytettävissä riittävän iso avoallas, jossa varastointi
saadaan tehtyä. Muutamalle tilalle on viety väkevöityä solunestettä tilojen omaan lietteeseen sekoitettavaksi lannoitteen ravinnekoostumusta täydentämään.
Logistiset haasteet on periaatteessa ratkaistu. Varastointiin talven yli on käytössä suuri avoallas,
kuljetus välivarastointiin tehdään puoliperävaunurekalla isoina kuormina. Myös kuljetus tiloille
tehdään puoliperävaunurekalla, välivarastoina pellon laidalla on kaksi merikonttia ja levitys tehdään modifioidulla letkulevittimellä. Ensi kevääksi on tekeillä parannettu versio levittimestä. Urakoitsijat on saatu satsaamaan omalta osaltaan logistisen ketjun kehittämiseen. Peltotiet ja –
liittymät ovat monessa paikassa kuitenkin niin pieniä ja kapeita, että ennen toimitusta on käytävä
arvioimassa tilanne.
Perunamelassia, tuotenimeltä Finnamyl Bio-Kali levitettiin keväällä 2017 kaikkiaan noin 6 000 mᶟ,
josta riitti lannoitetta 600 hehtaarille. Viljelijöiden kiinnostus saatiin herätettyä. Tilaisuudessa, jossa kerrottiin, miten kevätlevityksen logistiikka toimii, perunamelassista varattiin heti kolmasosa.
Kokemukset kevätlevityksestä ja lannoitteen vaikutuksista ovat olleet erittäin positiivisia. Nyt jo
on tehty varauksia ensi kevään varalta, vaikka tämän kesän sato on vielä osittain korjaamatta. Erityisesti luomuviljelyssä Bio-Kalin hyödyt nähdään. Laimean solunesteen levityskustannukset on
maksanut tärkkelystehdas. Jatkossa tavoitteena on periä tuotteesta hinta, joka perustuu sen arvoon lannoitteena ja kattaa valmistus- ja levityskustannukset.
Myös Lapuan Perunassa saatiin kehitettyä solunesteen jatkojaloste, solunestetiiviste Bio-NPK, jonka käyttökohteeksi lannoituskäytön sijaan tavoitellaan rehukäyttöä. Lannoitevalmisteen tuoteseloste on taulukossa 4. Jotta syyslevityksestä pystyttäisiin Lapualla kokonaan luopumaan, tarvitaan väkevöintiin vielä lisäkapasiteettia tai jokin muu ratkaisu. Solunestetiiviste on varastoitu katetussa avoaltaassa tärkkelystehtaan tontilla. Lapualla muodostuvasta solunesteestä noin 60 % pystytään jatkossa väkevöimään. Myös Lapualla tämän syksyn käyntikauden Bio-NPK:sta osa on jo
varattu lannoituskokeiluihin.
Hankesuunnitelmassa Lapuan solunestetiivisteen osalta mainittiin rehukäytön selvittely, mutta ei
siinä vaiheessa vielä ollut tarkempaa suunnitelmaa. Rehukäytön selvittämiseksi tehtiin lopulta paljon suunniteltua enemmän, kokeiluja keskustelujen lisäksi. Aminohappokoostumukseltaan arvokkaan perunaproteiinin laadun parantamista ja rehukäytön kehittämistä jatketaan edelleen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa.
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4.9 Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin
Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan tuli useita muutoksia ja lisäyksiä. Hankkeen tekemisen aikana
on opittu asioita ja kehitetty prosesseja sekä löydetty uusia yhteistyötahoja ja mahdollisuuksia
kokeiluun. Lapuan Perunan osalta haihdutuksen pilotointiin päästiin jo vuotta aikaisemmin mitä
hankesuunnitelmassa esitettiin. Aikaisemmin saatu solunestetiiviste johti ruokintakokeisiin yksimahaisilla eläimillä sekä solunestetiivisteen kuivauskokeisiin. Lapuan osalta kevätlevityksen pilotointia ei ollut alkuperäisen aikataulun takia lainkaan hankesuunnitelmassa. Haihdutuksen pilotoinnin aikaistamisen ja hankkeen jatkoajan ansiosta sitä päästiin kokeilemaan kahtena keväänä.
Kokemäen osalta ensimmäisen syksyn kokeilut eivät onnistuneet toivotulla tavalla ja se johti kevään 2016 perunamelassin levityksen pilotoinnin vähäisyyteen. Keväällä 2017 hankkeen jatkoaikana perunamelassin kevätlevityksen pilotointi saatiin tehtyä toivotussa laajuudessa ja onnistuneesti.
Alkuperäisen suunnitelman toimenpiteitä ei jäänyt tekemättä, mutta joihinkin asioihin on löydetty
hankesuunnitelmassa esitettyä parempi tai taloudellisempi ratkaisu. Muutoksiin on haettu hyväksynnät muutoshakemuksilla, joita tehtiin useita. Varsinkin Lapuan Perunan osalta hanke laajeni
alkuperäisestä suunnitelmasta ja rahoitusta siirrettiin ostopalveluista omaan toimintaan.

4.10 Poikkeamien syyt
Lapuan osalta tarjoutui mahdollisuus kokeilla haihdutusta suunniteltua aiemmin, joka johti siihen,
että solunestetiivisteen kanssa päästiin alkuperäistä tavoitetta pidemmälle. Lannoitteen levityksen
pilotointia tärkeämmäksi nousi mahdollisuus ruokintakokeisiin, joka solunestetiivisteen hyvän
aminohappokoostumuksen ansiosta on parempi hyödyntämisvaihtoehto. Kokemäellä taas solunesteen käsittelyprosessin aikaisempien vaiheiden tekniset ongelmat johtivat siihen, että solunestettä ei saatu kovin isoa määrää haihdutettavaksi hankkeen ensimmäisenä syksynä. Levityksen pilotointi jäi ensimmäisellä kertaa pieneksi, koska edes sitä määrää perunamelassia, joka oli
saatu aikaiseksi, ei saatu levitettyä levityskaluston teknisten ongelmien vuoksi.

5. Hankkeen vaikuttavuus/ vaikutukset
5.1 Hankkeen positiivinen ja negatiivinen vaikuttavuus/ vaikutukset ravinteiden kiertoon ja
Itämeren kuormitukseen
5.1.1 Finnamyl Oy
Finnamylin tärkkelystuotannon sivutuotteena syntyy vuosittain noin 72 000 mᶟ solunestettä, joka
aiemmin levitettiin laimeana syksyisin lähiseutujen pelloille. Nyt siitä otetaan talteen proteiinia
noin 1 000 tonnia ja jäljellejäävä neste haihdutetaan perunamelassiksi. Perunamelassi levitetään
keväällä lannoitteeksi. Syyslevityksessä levitetystä typestä puolet on laskettu lannoitteeksi keväällä
lannoitusta suunniteltaessa, joka indikoi sitä, että toinen puoli typestä on saattanut valua pois kasvien ulottuvilta syksyn ja kevään aikana. Kokemäellä tuotetun solunesteen typpisisältö on yhteensä 237,6 t, josta liukoisen typen määrä 122,4 t/vuosi. Fosforia solunesteessä on yhteensä 21,6
tonnia ja kaliumia 338, 4 tonnia. Kevätlannoituksessa kasvien käyttöön palautetaan vuosittain 77
tonnia typpeä, 15 tonnia fosforia ja 230 tonnia kaliumia. Hyvin märkänä syksynä sama määrä saat-
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taisi valua sadeveden mukana vesistöihin. Taulukossa 6 on esitetty solunesteen ja siitä väkevöitävien tuotteiden koostumukset.
Taulukko 7. Solunesteen ja lannoitevalmisteiden ravinnepitoisuudet

Taulukko 8. Finnamylin tärkkelystehtaan tuotantopäivä ennen investointia ja solunesteen jatkojalostusprosessin käyttöönoton jälkeen
Perunatärkkelystehtaan päivä

ennen

ja nyt

-perunoita tehtaalle
1150 t
1150 t
-tärkkelystä valmistuu
270 t
270 t
-perunarehua
165 t
165 t
-solunestettä
850 mᶟ
0
-perunaproteiinia
0
11 t
-perunamelassia (Bio-Kali)
0
75 t
-solunestekuormia
55 (á 15 mᶟ)
0
-perunamelassikuormia
0
5 (á 15 mᶟ)
-lauhdevettä haihturista
0
730 mᶟ
-lannoitteen levitysala
syksy 2000 ha (40 mᶟ/ha) kevät 600 ha (10 mᶟ/ha)

Prosessimuutoksella on päästy turhasta veden rahtauksesta ja tehostettu lannoitekäyttöä (taulukko 8). Solunesteen lämpökäsittely parantaa sen käytettävyyttä erikoiskasvien lannoitteena. Soluneste ei enää ole pelkästään viljan lannoite, vaan sitä voidaan käyttää paljon kaliumia tarvitsevil-
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le kasveille, perunalle, sokerijuurikkaalle ja mansikalle. Erityisesti luomutuotannossa on tarvetta
luomulaatuiselle kaliumlannoitteelle.
5.1.2 Lapuan Peruna Oy
Hankkeen seurauksena Lapuan Peruna Oy:n tärkkelystehtaan soluneste jatkojalostetaan väkevöidyksi solunesteeksi, jota voidaan käyttää keväisin lannoitteena, mutta lupaavien tulosten perusteella sille tavoitellaan rehukäyttöä yksimahaisten rehuna. Solunesteen sisältämät ravinteet
päätyvät hyötykäyttöön. Syyslevitykseen jää vain pieni osa solunesteestä, mutta sillekin selvitetään tehokkaampaa hyödyntämistä. Myös Pohjanmaalla tuotetun tärkkelysperunan ravintoarvoltaan hyvä proteiini pyritään ohjaamaan ensisijaisesti rehukäyttöön parantamaan täydennysvalkuaistasetta.

5.2 Muut vaikutukset (positiiviset ja negatiiviset)
Kevätlevitykseen siirtyminen on lopettanut peltojen tallaamisen solunesteen levityksen takia märän syksyn aikana, jolla on vaikutusta maan rakenteeseen. Tiivistetyn solunesteen kevätlevityksellä
saadaan kasveille enemmän ravinteita levitettyä vähemmällä ajolla. Lisäksi muutoksella on paikallisesti vaikutusta liikennemääriin. Solunesteliikenne tehtaan ympäristössä vähentyi 90 %, joka vaikuttaa myös liikenteen päästöihin. Valitukset kiireisinä kaahaavista solunestetraktoreista ovat loppuneet kokonaan, samoin valitukset solunesteen varastoinnin ja levityksen hajuhaitoista. Asukkaiden kannalta positiivista on sekin, että solunestetraktorit eivät enää syksyisin tuo kuraa pelloilta
teille. Liikenne on sujuvampaa, koska kuljetuksiin käytetään traktorien sijasta puoliperävaunullista
rekkaa.
Solunesteen jatkojalostusprosessi on muuttanut energian käyttötapaa. Fossiilisista ajoneuvojen
polttoaineista on osittain siirrytty haihdutuksessa käytettävään uusiutuvaan energiaan, hakkeeseen. Myös tärkkelyksen ja proteiinin kuivausenergia tuotetaan hakkeella, sillä Kokemäen Lämpö
Oy rakensi Finnamylin tehdasalueelle haketta käyttävän lämpölaitoksen.
Solunesteen haihdutus on vähentänyt turhaa veden kuljetusta takaisin maatiloille. Haihdutuksessa
kondensoituvaa vettä käytetään tärkkelyksen valmistusprosessin alkupäässä talousveden tilalla
multaisten tärkkelysperunoiden pesuun. Loppuosa kondenssivedestä poistetaan jätevedenpuhdistamon kautta.
Toimintatavan muutos on lisännyt käyntikauden aikaisen lisähenkilöstön tarvetta Finnamylillä.
Aiemmin syksyisin on ollut 12 henkeä määräaikaista henkilökuntaa, nyt tarvittiin 20 henkeä, lisäys
8 henkeä, reilut kaksi henkilötyövuotta.
Myös Lapualla solunesteen jatkojalostusprosessi lisäsi käyntikauden aikaisen henkilökunnan tarvetta viidellä henkilöllä käyntikauden aikana.
Laimeata solunestettä aiemmin vastaanottaneet tilat saattavat kokea negatiiviseksi sen, että ennen ilmaiseksi saadusta solunesteestä on jatkojalostettu tuotteita, joille tavoitellaan kaupallista
arvoa ja käyttökohdetta on tarkennettu viljasta erikoiskasveihin. Toisaalta tuote on parempi, levitettävissä kasvien kannalta oikeampaan aikaan ja vähentää pellon tallaamista. Lisäksi vaikutukset
tärkkelysperunan sadontuottoon on tutkittu. Lannoitetta ei enää riitä yhtä suurelle levitysalalle
kuin aikaisemmin, mutta sen lannoitusvaikutus on parempi.
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Solunesteen syksyisestä kuljetuksesta ja levityksestä huolehtineitten urakoitsijoitten kannalta
muutos vähensi ja muutti kuljetusurakoinnin tarvetta ja urakointiaikaa. Työstä tulee olosuhteitten
kannalta ehkä helpompaa, mutta takarajana häämöttävien kylvöjen takia kiireisempää.
Finnamyl-konsernin kannalta hanke oli hyvä; yritykset saivat lisää näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta. Finnamyl on ja se koetaan ravinteiden kierrätyksen edelläkävijäksi. Yritysten yhteistyöverkostot laajenivat ja vahvistuivat. Hankkeen tulokset turvaavat yrityksen toiminnan jatkuvuutta
samalla suojellen vesistöjä. Saatua kokemusta voidaan mahdollisesti hyödyntää muitten raakaaineiden käsittelyssä.

6. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen
6.1 Arvio tulosten kestävyydestä ja konkreettisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä
Hankkeessa pilotoinnin aikana kehitetty toimintatapa (kuva 4) jää käyttöön tehtailla ja muuttuu
vähitellen liiketoiminnaksi. Finnamyl pystyy toimittamaan teollisuudelle jatkossa perunatärkkelyksen lisäksi myös perunaproteiinia ja jäljellejäävän nestejakeen käsittely on ratkaistu. Nestejakeen
pilotoinnin tulosten perusteella valmistetaan tulevan syksyn aikana kaupallista tuotetta, Finnamyl
Bio-Kalia, jonka avulla perunan maasta ottamat ravinteet pystytään palauttamaan uudestaan kasvien ravinteiksi keväällä kasvukauden alussa. Myös perunoiden solunesteessään tehtaalle tuomaa
vettä hyödynnetään prosessissa pesuvetenä, joka vähentää talousveden tarvetta.
Perunaproteiinista on saatu uusi kotimainen kasviproteiiniraaka-aine rehuteollisuudelle ja jatkossa
ehkä myös elintarviketeollisuuteen. 1 000 tonnia perunaproteiinia on aikaisemmin levitetty pelloille lannoitteeksi, nyt sen ravintoarvo hyödynnetään rehuna. Kasviperäisen proteiinin nettotuontitarve oli vuonna 2013 noin 102 milj. kg (VTT Visions 6), Finnamylin perunaproteiinin tuotanto on
siitä noin 1 % ja Lapuan Perunan väkevöidyn solunesteen proteiinista tulee jatkossa toinen prosentti.
Lannoitevalmistuksessa suunnitellaan yhteistyötä muiden toimijoitten kanssa, eri raaka-aineita
yhdistämällä on valmistettavissa ravinnekoostumukseltaan monipuolisempia lannoitteita.

Kuva 7. Finnamylin tärkkelystehtaan toimintatavan muutos. Kuva Finnamylin tuotantopäällikön Tauno Henttisen 30.5.2017 Ympäristöministeriön keskustelutilaisuudessa pitämästä esityksestä

Lapuan Peruna Oy:ssäkin hankkeen aikana kehitetty toimintatapa jää käytännöksi. Lapualla löytyi
alkuperäisen suunnitelman lannoitekäytön lisäksi alueellisia rehusovelluksia, joitten avulla perunan hyvä aminohappokoostumus tulee hyödynnettyä tehokkaammin. Lapuan ratkaisu on nyt testattu toimivaksi ratkaisuksi solunesteen käsittelylle. Etuna on se, että tarvittava investointi on Kokemäen investointia yksinkertaisempi ja halvempi. Tuote kaipaa rehukäytössä vielä parannuksia.
Lapuan tavasta toimia on jo otettu mallia pohjalaisessa perunan jatkojalostuksessa.
Hankkeen tavoitteena oli varmistaa tärkkelysperunan viljelyn ja perunatärkkelyksen tuotannon
jatkuvuutta Suomessa solunestekysymyksen ratkaisulla. Siinä onnistuttiin. Perunatärkkelysteollisuuden työpaikkavaikutukseksi on laskettu 250 henkilötyövuotta, muutosten jälkeen vaikutus on
vähintään sama. Perunatärkkelys on vientituote ja myös modifioitua perunatärkkelystä menee
paperiteollisuuden kautta vientiin.
Uudet lannoitevalmisteet on otettu hyvin vastaan. Tämän kesän pilotointikokemusten perusteella
selviää viljelijöitten lopullinen kanta. Kasvukausi on sen verran myöhässä, että satotuloksia ei vielä
ole saatu, mutta ennakkokäsitys on, että lannoitevalmisteet saadaan markkinoitua.

6.2 Ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi
Hankkeessa tuotetut lannoitevalmisteet soveltuvat luomutuotantoon ja ne ovat ”luomulannoiteluettelossa” nimellä väkevöity perunan soluneste. Perunaproteiini täyttää rehulainsäädännön ja
jatkossa myös elintarvikelainsäädännön vaatimukset.
Hankkeen tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään Finnamylin ja Lapuan Perunan liiketoiminnassa.
Omien kokemusten pohjalta myös muitten perunatärkkelyksen valmistajien konsultointi on mahdollista.
Kehitetyt valmisteet tarjoavat raaka-aineina mahdollisuuksia rehuseoksien ja lannoitevalmisteiden
kehitykselle.
Nykyisessä maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä kehitetyt lannoitevalmisteet ovat väliinputoajia, seuraavalle kaudelle toivotaan vastaavaa tukitapaa mitä muitten lietteiden levityksessä
on.

7. Talousraportti
Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 1 022 850 euroa ja hankkeelle oli myönnetty Ympäristöministeriön RAKI-ohjelmasta 500 000 €:n määräraha, joka oli 48,88 % hankkeen kustannusarviosta.
Hankkeen toteuttamiseen kului noin 888 922 euroa (87% kokonaisbudjetista), josta YM:n osuus oli
434 510 euroa. Saadulla tuella on ollut hyvin suuri vaikutus solunestekysymyksen positiiviseen
ratkaisuun. Hankeaika oli 30.12.2014-30.9.2017, kuluja sai kertyä 31.8.2017 asti. Hanke alitti kustannusarvionsa 133 928 eurolla, koska osa asioista saatiin toteutettua ennakoitua halvemmalla ja
suunnitelmaa muutettiin hankkeen aikana kustannustehokkaammaksi.
Vuoden 2017 kustannukset olivat yhteensä 119 256,26 €, josta Ympäristöministeriön osuus on
58 292,44 euroa. Hankkeen talousraportit tehtiin Satafoodin, Finnamylin ja Lapuan Perunan yhteistyönä. Kirjanpidosta vastasi Finnamylin talouspäällikkö Piia Tiensuu ja kustannuserittelystä Kai-

34

ja Vesanen Satafoodista. Hankkeesta on tehty puolivuosittain väliraportit, yhteensä neljä kappaletta sekä viisi kustannuserittelyä ja loppuraportti.
Rahoitussuunnitelmaan haettiin hankkeen aikana useita muutoksia kustannuslajien välille, sillä
hanke ei mennyt ihan niin suoraviivaisesti mitä alun perin oli ajateltu. Rahoitusta siirrettiin ostopalveluista palkkoihin, sillä esimerkiksi alun perin ostopalveluksi aiottu solunesteen haihdutus Lapualla tehtiin omana työnä, koska saatiin mahdollisuus hankkia käytetty haihdutin.
Kokemäellä ensimmäisen syksyn pilotointi jäi suunniteltua pienemmäksi, koska prosessin raakaainetta ei saatu erotettua suunniteltua määrää. Pilotoinnista säästyneitä varoja käytettiin jatkoajan kustannuksiin.
Toisaalta Lapualla päästiin hankeaikana hankesuunnitelmaa pidemmälle ja tehtiin esim. yksimahaisten ruokintakokeita, joita ei alkuperäisessä suunnitelmassa ollut. Kokeille on haettu hyväksyntä muutoshakemuksella. Rahoitusta kokeisiin saatiin säästyneistä ulkopuolisen haihdutuksen pilotoinnin kustannuksista.
Hanke jatkui alkuperäistä suunnitelmaa pidempään, 30.9.2017 asti, vuosi 2017 on ollut hankkeelle
saatua jatkoaikaa. Ilman jatkoaikaa Kokemäellä ei olisi ehditty tehdä kunnollista varastoinnin, jakelun ja levityksen pilotointia hankkeen puitteissa lainkaan.

8. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten
Väkevöityä solunestettä on jo luvattu kokeiltavaksi Luken RAKI2 -ohjelman hankkeeseen. Lisäksi
Lapuan Perunan solunestetiivisteen rehukäytön kehittämiseksi on alkamassa oma hanke.
Järjestelmä oli hieman kankea ajatellen pilotointihanketta, jossa testattiin ennen kokeilemattomia
toimenpiteitä eikä kaikkia tapahtumia ja tarpeita pystytty ennakoimaan kovinkaan paljoa etukäteen.
Byrokratiaa voisi keventää ainakin yritysten kohdalta. Omavalvonta on kova sana muuallakin. Yritysten oma taloushallinto pystyisi yhdessä tilintarkastajan kanssa huolehtimaan kustannusten oikeellisuudesta.
Kustannuserittelytaulukko koettiin hankalaksi ja turhan yksityiskohtaiseksi näin isoon ja monia
toimenpiteitä käsittäneeseen hankkeeseen.
Sinällään on arvokasta, että uusien asioitten kehittämiseen on saatavissa tukea pienentämään
yrityksen riskiä. Hankkeissa, joissa tehdään kasvien lannoituskokeita, tarvittaisiin mahdollisuus
koetoimintaan kolmena kesänä, sillä kasvukaudet ovat erilaisia.
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Liite 1. SOLUNESTE-hankkeen aikajana

LAITOKSEN
VALMISTUMINEN
KOKEMÄELLE

Raki-hanke SOLUNESTE

SOLUNESTEEN VÄKEVÖINTI
ALKAA, KAITSOR
VILJELIJÄKOULUTUS KEVÄT
2015

SOLUNESTEEN VÄKEVÖINTI
LAPUALLA PÄÄTTYY
SOLUNESTEEN VÄKEVÖINTI
SOLUNESTETIIVISTEEN
LAPUA ALKAA
LEVITYS LAPUA
SOLUNESTETIIVISTE LEVITYS
POHJANMAA

VILJELIJÄKOULUTUS KEVÄT
2016

VILJELIJÄKOULUTUS KEVÄT
2017

15.elokuu

15.heinäkuu

15.kesäkuu

15.toukokuu

15.huhtikuu

15.maaliskuu

15.tammikuu

15.joulukuu

15.lokakuu

PROJEKTI PÄÄTTYY 31.8.2017

15.syyskuu

15.elokuu

15.heinäkuu

15.kesäkuu

15.toukokuu

15.huhtikuu

15.maaliskuu

KÄYNTIKAUSI PÄÄTTYY
FINNAMYL

15.marraskuu

KAITSOR PILOTOINTI
LOPPUU

15.helmikuu

15.tammikuu

15.joulukuu

15.marraskuu

15.lokakuu

15.elokuu

15.heinäkuu

15.kesäkuu

15.toukokuu

15.huhtikuu

15.maaliskuu

15.helmikuu

15.tammikuu

LANNOITUSKOKEET KESÄ
2015

FINNAMYL KÄYNTIKAUSI
PÄÄTTYY
PERUNAMELASSIN LEVITYS
SATAKUNTA
LANNOITUSKOKEET KESÄ
2016
15.syyskuu

PROJEKTIN ALOITUS

PERUNAMELASSIN LEVITYS
SATAKUNTA

SOLUNESTEEN VÄKEVÖINTI
KOKEMÄELLÄ JATKUU

15.helmikuu

HAIHDUTUKSEN PILOTOINTI
ALKAA FINNAMYL

Liite 2. Väkevöity soluneste tärkkelysperunan lannoitteena, kesä 2015 (erillisessä dokumentissa)

Liite 3. Väkevöity soluneste tärkkelysperunan lannoitteena, kesä 2016 (erillisessä dokumentissa)

