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1. Tiivistelmä
Maatalouden sivutuotteiden ja vesistömassojen ravinteiden tuotteistus -hankkeessa pyrittiin
aiemmassa hankkeessa kehitetyssä panostoimisessa kuivamädätyslaitoksessa tuotettujen
maanparannusaineiden parempaan tuotteistukseen sekä tutkimaan ja arvioimaan
vesistöbiomassojen käytön potentiaalia ja vaikuttavuutta. Asetetut tavoitteet saavutettiin, ja
hankkeen aikana ja jälkeen toimintakonsepti ja sen sovellukset kehittyivät edelleen. Kasviperäinen
maanparannusaine sai kuluttajilta positiivisen vastaanoton, erityisesti ympäristöystävällisyys ja
positiiviset vaikutukset puutarhan sadon määrään ja laatuun koettiin tuotteen vahvuudeksi.
Kuluttajien toiveet tuotteen kehittämiseksi koskivat pääsääntöisesti tuotteen karkeaa rakennetta.
Vesistömassojen osalta todettiin niiden käyttökelpoisuus kuivamädätyksessä. Tutkittujen
vesikasvien (järviruoko, lumme, järvikaisla sekä uistinvita) biomassan ja energiantuotto oli
oletettua heikompaa. Alhainen energiansaanto yhdistettynä tehottomampaan massan
korjuuketjuun aiheuttaa sen, että vesistökasvien korjuu pelkästään energiamielessä ei ole
kannattavaa. Kuitenkin kasvimassan ravinteenkeruukyky oli hyvä (etenkin järvikaislan ja järviruo'on
kyky poistaa fosforia vesistöstä), joten ympäristön- ja maisemanhoidollisesti kerätty biomassa
kannattaa ehdottomasti jalostaa biokaasureaktorissa, mikäli sellainen vaihtoehto alueella on.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yhden hehtaarin ruovikolla voidaan lannoittaa yhden hehtaarin
viljanviljelyala. Vesistökasvimassojen hyödyntämisen kehitystarpeena on massan korjuuteknologian
jalostaminen tehokkaammaksi.
Hanketta rahoitti ympäristöministeriö, Metener Oy ja Kalmarin maatila.

2. Tausta ja tavoitteet
Raki -ohjelman 3. hankehaussa rahoitettiin Metener Oyn:n toteuttamaa Suomen ensimmäistä
merkittävän kokoluokan panostoimista kuivamädättämöä hevosenlannan, nurmimassojen ja oljen
kaasutukseen. Hanke onnistui hyvin konseptin luomisessa ja laitteiston tekninen toimivuus oli
hyvä. Konseptiin perustuvia laitoksia on hankkeen jälkeen rakennettu Kouvolan Keltakankaalle ja
Hyvinkään Palopuroon ja lisäksi tarjottu useisiin kohteisiin Suomessa. Tekniikka on myyty myös
lisenssinä ja laitossuunnitteluna Kiinaan, ja useita lisensointineuvotteluja on käynnissä.
Kaikilta osin lopputuotteen käytön mahdollisuuksia ei ollut mahdollista selvittää tekniikan
kehitykseen tähtäävän ensimmäisen hankkeen puitteissa, joten tässä jatkohankkeessa pyrittiin
löytämään vastauksia näihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin.
MaVe -tuote tähtäsi eloperäisen, luomukelpoisen maanparannusaineen tuotteistamiseen siten,
että valmiste saadaan kaikkien maataloustuottajien sekä kuluttajien saataville ensin Jyväskylän
talousalueella ja myöhemmin rakennettujen laitosten myötä koko Suomen alueella. Valmisteen
käyttötestit suoritettiin huomattavasti suunniteltua laajemmassa mitassa. Saadut käyttötulokset ja
palaute olivat rohkaisevia, ja antoivat pohjaa lopputuotteen tehokkaampaan kaupallistamiseen.
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Vesistökasvimassojen käyttöä testattiin kehitetyssä panostoimisessa mädätysprosessissa
laboratorio- ja pilotmittakaavassa. Hankkeen aikana saatiin realistinen kuva vesistömassojen
potentiaalista energiantuoton ja ravinteiden kierrätyksen osalta. Vesistömassojen korjuu ei ole tällä
hetkellä kannattavaa verrattuna suojavyöhykkeiden kykyyn tuottaa energiaa ja ravinteita, mutta
kuivamädätys on hyvä kohde vesistöbiomassoille niissä tapauksissa, kun kasvinmassan korjuu
suoritetaan vesistön kunnostustoimenpiteenä. Hankkeessa tuotettu tutkimustieto energia- ja
ravinnepotentiaalista on arvokasta, kun vesistönkunnostuksen kokonaistaloudellisuutta arvioidaan.
3. Osapuolet ja menetelmät
3.1 Hankkeen osapuolet

Hankkeen toteutuksesta vastasi suunnitellusti Metener Oy ja Kalmarin maatila.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa esitetty kevyt ja ehdollinen tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston
ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa laajempien kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden
arvioimiseksi kariutui, sillä yhteistyötahot eivät saaneet rahoitusta hakemilleen hankkeille. Sen
sijaan yhteistyökumppaneiksi on hankkeen kuluessa löytynyt Helsingin yliopisto, jonka kanssa
tehdään tutkimusta perkolaationesteen hyödyntämisestä kasvihuoneviljelyssä ja JY:n hanke jossa
tutkitaan vieraslajien siemenien tuhoutumista biokaasuprosessissa. Nämä tutkimukset jatkuvat
vielä tämän hankkeen jälkeen.
Lisäksi kehitetty kuivamädätystekniikka on kiinnostanut siinä määrin myös Luonnonvarakeskusta,
että Metener toimittaa kahteen rinnakkaiseen koeajoon pystyvän siirrettävän pilot -laitteiston Luke
Jokioisille. Toimitus tapahtuu marraskuussa 2018. Laitteistolla tehtävä tutkimus mahdollistaa
tarkemman ja monipuolisemman analytiikan prosessin eri mekanismeista kuin mihin tähän
mennessä Metenerin omilla resursseilla on pystytty.
3.2 Vesistömassakokeiden menetelmät

Hankkeen toimenpiteet suoritettiin pääsääntöisesti suunnitellusti. Kesällä 2017 korjattiin
vesistökasveja koeruuduilta Seppälän osakaskunnan vesialueilta Laukaassa (kuvat 1-2).
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Kuva 1. Koeruutujen sijainnit kartalla.
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Kuva 2. Koeruudut: 1. Järviruoko, 2. Lumme, 3. Järvikaisla, 4. Uistinvita

Korjuukokeet tehtiin elokuun 2017 puolivälissä. Tavoiteaika olisi heinä-elokuun vaihde, mutta
Luonnonvarakeskuksen tiedotteen mukaan kasvukausi oli kylmän kesän johdosta pari viikkoa
myöhässä, myös vesistömassojen korjuuaikaa viivästettiin. Tavoitekorjuuaika saatiin ELY-keskuksen
asiantuntijalta, kun korjuulle haettiin lupaa ja keskusteltiin parhaasta ajankohdasta ravinteiden
keruun kannalta.
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Kaikkien korjattujen kasvilajien metaanintuottopotentiaali selvitettiin 60 l koereaktoreissa, ja
koeruutujen perusteella laskettiin hehtaarikohtaiset energiapotentiaalit. Taulukossa 1. on esitetty
metaanintuottokokeiden tulokset. Kokeissa käytettiin kussakin asetelmassa 2 kg kasvimassaa
märkäpainona mitattuna. Kokeissa selvisi, että korkean kuiva-ainepitoisuuden järviruoko ja
järvikaisla voivat saavuttaa paremman tonnikohtaisen metaanintuoton kuin kosteana korjattu
nurmi.
3.2 Maanparannusaineen käyttökokeilun menetelmä

Maanparannusainetta haki hankeaikana keväällä-kesällä 2017 43 yksityishenkilöä. Valmisteen
suosio tuli yllätyksenä, hankesuunnitelmassa arvioitiin halukkaita löytyvän 3-5 kotitaloutta.
Kyselystä jätettiin pois henkilöt, joiden arveltiin linkittyvän jollain tavoin Kalmarin tilan tai Metener
Oy:n toimintaan ja olevan näin jäävejä. Kysely lähetettiin 35 henkilölle ja vastauksia saatiin 33
kappaletta. Kaksi tuotetta hakenutta jäi saavuttamatta, joten vastausprosentiksi saatiin 94%.
Kyselytutkimus tehtiin käyttäen Google Forms lomaketta, johon vastaukset kirjattiin. Linkki
lomakkeeseen lähetettiin vastaajille tekstiviestillä ja sähköpostilla, jos sähköposti oli ilmoitettu.
Lomakkeeseen vastasi tekstiviestin perusteella 18 vastaajaa. Loput 15 vastausta saatiin
puhelinkyselynä. Koska vastauksia saatiin yli 30 kappaletta, voidaan otosta pitää tilastollisen
tutkimuksen kannalta riittävänä.
Kyselyssä haluttiin selvittää millaisia kokemuksia kasvukaudella 2017 oli saatu
maanparannusaineen käytöstä. Maanparannusainetta luovutettiin käyttöön vastaajille keväällä
2017 yhteensä 19520kg jolloin keskimääräinen määrä vastaajaa kohden oli 557kg. Kyselytutkimus
toteutettiin joulu-tammikuussa. Muutama vastaus saatiin vielä helmikuussa.
4. Hankkeen tulokset
4.1 Vesistömassakokeiden tulokset

Valmisteen tuotteistamisen myötä ravinnekierrätys tuli paremmin tunnetuksi ja hyväksytyksi, ja
toiminnan laajetessa konseptilla on suuri potentiaali edistää bio- ja kiertotaloutta ja vähentää
rehevöitymistä poistamalla ravinteita valuma-alueilta ja jopa suoraan vesistöistä.
Kuitenkin vesikasvien sulavuus kuiva-ainetta kohti oli huonompi kuin nurmen tai muiden viljeltyjen
energiakasvien, pois lukien järvikaisla joka oli näitä vastaavalla tasolla. Ilmeisesti vesiympäristössä
elävät kasvit suojautuvat tehokkaammin kasvia hajottavia mikrobeja vastaan. Tämä oli havaittavissa
etenkin upoksissa kasvavilla kasveilla (taulukko 1).
Taulukko 1. Eri kasvien metaanintuotto, satotaso ja energian saanto. *Lehtomäki 2006: Biogas production
from energy crops and crop residues. Arvo on tehotuotantonurmesta, suojavyöhykenurmilla taso n. 40 %
tehotuotantoon nähden.
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Kuva 3. Metaanintuotto vesikasveista kokeiden aikana.
Kokeiden perusteella valikoitiin pilot-kokeeseen järviruoko, jonka tonnikohtainen ja
hehtaarikohtainen energiantuotto on toiseksi korkein ja kuiva-ainepitoisuus on korkein, ja kasvi on
hyvin yleinen. Kasvia korjataan jo nyt runsaasti rantojen kunnostuksen yhteydessä. Ensimmäisessä
kokeessa kasvit käsiteltiin sellaisenaan, ja pilot-kokeessa käytetettiin yksinkertaista manuaalista
mekaanista hienonnusta. Rakenteensa puolesta järviruo'on arvioitiin hyötyvän eniten
esikäsittelystä. Toiseksi potentiaalisin kasvi, järvikaisla, oli sellaisenaan prosessiin sopivaa ja
prosessin jälkeen huomattavan hajonnutta. Kokeessa saavutettiin vastaava kaasun tuotto kuin
pienen mittakaavan kokeessa, eikä käsittelyllä saavutettu etua. Saattoi myös olla, että tehokkaampi
mekaaninen murskaus olisi voinut olla tehokkaampaa kaasun tuotannon tehostamiseksi.
Koeruutujen perusteella havaittiin, että kuiva-aineen ja energian hehtaarisaanto vesikasveilla on
huomattavasti heikompi kuin peltokasveilla. Mädätetyn kasvimassan ravinnepitoisuudet (taulukko
2.) ovat fosforin osalta kaksin-nelinkertaiset nurmibiomassaan nähden ja myös kaliumpitoisuudet
ovat korkeat. Siitä johtuen ravinteiden keräyspotentiaali (taulukko 3.) on fosforin osalta hyvä
suojavyöhykenurmeen verrattuna, vaikka massan määrä on huomattavasti pienempi.
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Taulukko 2. Eri kasvien ravinteiden pitoisuudet tuorepainotonnia kohden
Liukoinen typpi
kg / t ww

Kokonaistyppi
kg / t ww

Fosfori
kg / t ww

Kalium
kg / t ww

Järvikaisla

1,3

4,1

0,7

8,4

Uistinvita

0,7

5,2

0,7

11,0

Järviruoko

1,2

3,8

1,2

8,4

Lumme

1,3

4,3

0,6

7,1

Suojavyöhykenurmi 1,4

4,9

0,26

6,2

Taulukko 3. Eri kasvien ravinteiden saanto hehtaarilla
Liukoinen typpi
kg / ha

Kokonaistyppi
kg / ha

Fosfori
kg / ha

Kalium
kg / ha

Järvikaisla

14

43

7

87

Uistinvita

5

35

4

75

Järviruoko

6

20

6

44

Lumme

10

33

5

54

Suojavyöhykenurmi 17

59

3

74

Alhainen energiansaanto yhdistettynä tehottomampaan massan korjuuketjuun aiheuttaa sen, että
vesistökasvien korjuu pelkästään energiamielessä ei ole kannattavaa. Kuitenkin kasvimassan
ravinteenkeruukyky etenkin fosforin osalta on hyvä, joten ympäristön- ja maisemanhoidollisesti
kerätty biomassa kannattaa ehdottomasti jalostaa biokaasureaktorissa, mikäli sellainen vaihtoehto
alueella on.
4.2 Maanparannusaineen käyttökokeilun tulokset

Seuraavassa on käyty läpi kyselytutkimuksen kysymykset yksitellen.
Kysymys 1: Millainen yleisvaikutelma jäi tuotteesta?
Vastausten perusteella tuote on saanut positiivisen vastaanoton kotipuutarhaviljelijöiltä. Tätä
mieltä on 76% tähän mennessä kyselyyn vastanneista. Neutraali yleisvaikutelma tuotteesta jäi 21%
ja negatiivinen 3% vastanneista.
Kysymys 2: Nimeä 2 tärkeintä syytä miksi käytät / voisit käyttää jatkossakin tuotetta.
Tällä kysymyksellä haluttiin saada tuotteen imagon kannalta oleellista tietoa. Ravinteiden
kierrätyksen edistäminen tarkoittaa ensisijaisesti keinolannoitteiden vähentämistä. Kysymyksellä
Luomusta haluttiin selvittää sitä, kuinka tärkeänä luonnonmukaista viljelyä ja itse tuotettuja luomuelintarvikkeita pidetään.
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Vastauksista selviää, että nämä kaksi vaihtoehtoa saivat eniten kannatusta vastaajien joukossa.
Ravinteiden kierrätystä pidetään tärkeänä ja luomu-tuotteita halutaan suosia sekä
ostokäyttäytymisessä että itse viljelemällä.
Seuraava vaihtoehto koski tuotteen ominaisuuksia maanparannusaineena ja edullisuutta. Tuotetta
luovutettiin kyselyyn vastanneille ilmaiseksi, mutta jatkossa tuotetta voidaan myös myydä.
Maanparannukseen tuotetta voidaan käyttää esimerkiksi lehtikompostin tavoin. Tätä vaihtoehtoa
piti tärkeänä 27% vastaajista.
Neljäs vaihtoehto oli paikallisuus. Tätä piti tärkeänä 45% vastaajista. Monet vastaajista, jotka pitivät
luonnonmukaisuutta tai ympäristöystävällisyyttä tärkeänä valitsivat tämän vaihtoehdon toisena.
Vastaajien joukosta voidaan päätellä, että ne jotka pitävät luomua tärkeänä arvostavat myös
lähituotteita ylipäätään. Tässä tapauksessa se tarkoittaa lähellä tuotettua maanparannusainetta.
Kysymys 3: Jos tuotetta olisi kaupallisesti saatavilla, mikä toimitustapa sopisi sinulle parhaiten.
Tässä kysymyksessä haluttiin selvittää tuotteen markkinointikanavaa. Suurin osa vastaajista (78,8%)
halusi noutaa tuotteen Leppävedeltä. Seuraavaksi eniten kannatusta sai kotiintoimitus suursäkissä
(12,2%). Muutama vastaaja (9%) halusi tuotteen kotiin toimitettuna ja mullattuna
puutarhajyrsimellä omaan kasvimaahan. Kukaan vastanneista ei nimennyt parhaaksi
toimitustavaksi noutoa puutarhaliikkeen pihasta. Yksi vastaaja kuitenkin antoi palautetta, että
nouto puutarhaliikkeestä voisi olla hyvä idea.
Vastauksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että vastaajat noutivat tuotetta itse peräkärryllä
Leppävedeltä, joten on luonnollista että tämä toimitustapa on heille mieluisin. Otos ei siis kuvaa
välttämättä laajemmin kuluttajakäyttäytymistä. On kuitenkin mahdollista, että vastaus selittyy
myös kysymyksen 2 trendeillä. Ne kotipuutarhaviljelijät, jotka suosivat Luomua ja
kierrätysravinteita, suosivat myös paikallisia tuotteita. Heille on myös tärkeää, että tuotteet
myydään ja tuotetaan ilman välikäsiä, tässä tapauksessa ilman puutarhaliikettä. Yleisemmin ottaen
kotitarveviljelijät asioivat kuitenkin puutarhaliikkeissä joka tapauksessa, joten tämäkin
markkinointikanava on harkinnan arvoinen.
Kysymys 4: Mihin käytit tuotetta kasvukaudella 2017?
Neljännessä kysymyksessä haluttiin selvittää mihin tarkoitukseen tuotetta käytettiin. Tuloksista
voidaan todeta, että suurin osa vastanneista käytti tuotetta maanparannusaineena ja lannoitteena.
Tuotetta voidaan markkinoida sellaisenaan vain maanparannusaineena, koska ravinnepitoisuudet
eivät mahdollista myyntiä lannoitteena. Kuitenkin lannoitusvaikutus on selkeästi yksi tärkeä syy
hankkia tuotetta.
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Mihin käytit tuotetta kasvukaudella 2017
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Kuva 4. Osuudet tuotteen käyttökohteista kokeilijoilla
Käyttö maanparannusaineena perustuu tuotteen maata kuohkeuttavaan ja eloperäistä ainesta
lisäävään vaikutukseen. Myös mikrobitoiminta vilkastuu kun eloperäistä ainesta saadaan lisää.
Noin kolmasosa vastaajista oli käyttänyt tuotetta katteena puiden, pensaiden ja perennojen
juurella, vaikka tästä ei erikseen tuoteselosteessa ollutkaan mainintaa. Tuote soveltuu tähän hyvin,
koska se on melko tiivistä, jolloin se estää tehokkaasti valon pääsyn pohjamaahan ja siten ehkäisee
rikkaruohojen kasvua. Ravinteita liukenee tuotteesta maaperään, eikä se vie pois typpeä tai
happamoita maaperää. Kate vähentää myös kosteuden haihtumista pohjamaasta.
Kysymys 5: Mitkä ovat kokemuksesi tuotteesta, vapaa sana
Tässä kysymyksessä annettiin vastaajille vapaa sana kommentoida tuotetta. Osa vastaajista kertoi
siitä millaisena he olivat kokeneet tuotteen käsittelyn. Osa taas kertoi millainen lannoitusvaikutus
tuotteella oli ollut. Osa kertoi miten ja missä he olivat tuotetta käyttäneet. Kaikki vastaukset ovat
erillisellä liitteellä tutkimuksen lopussa. Vastaukset on ryhmitelty positiivisiin, neutraaleihin ja
negatiivisiin. Seuraavassa käsitellään vastauksia yhteenvedon omaisesti.
Positiiviset vastaukset painottuivat tuotteen lannoitusvaikutukseen. Lannoitusvaikutusta pidettiin
enimmäkseen hyvänä ja esimerkiksi perunasatoa kuvailtiin maukkaaksi ja rakenteeltaan
erinomaiseksi. Samoin esimerkiksi juurikkaat ja salaatti ovat kasvaneet hyvin. Tämän kyselyn
perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, kuinka suuri vaikutus tuotteella on esimerkiksi siihen, että
toisella vastaajalla porkkana menestyi hyvin ja toisella huonosti. Sadon onnistumiseen vaikuttavia
tekijöitä on useita.
Neutraalit vastaukset liittyivät siihen, että yhden kasvukauden perusteella on vaikea sanoa mitään
varmaa tuotteesta. Varsinkin kun kasvukausi oli tavallista kylmempi ja sateisempi.
Negatiiviset vastaukset painottuivat tuotteen käsittelyominaisuuksiin. Ongelmallisinta on ollut
tuotteen rakenne ja käsittely, jota vaikeuttaa paakkuisuus ja osittain hajoamattomat heinänkorret.
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Tuotetta haettaessa pieni osa vastaajista on selvästikin saanut huonosti hajonnutta tuotetta, mikä
näkyy kokemuksissa.
Kysymys 6 ja 7
6. Millaisena koit tuotteen käsittelyn ja 7. Millaisena koit tuotteen rakenteen
Tuotteen käsittelyllä ja rakenteella on suuri vaikutus siihen, tullaanko tuotetta hankkimaan
uudelleen. Vaikka maanparannus- ja lannoitusvaikutus olisi hyvä, voi tuotteen hankala käsittely
estää tuotteen jatkokäytön. Toisaalta helposti käsiteltävää ja miellyttävän tuntuista tuotetta käyttää
mielellään jatkossakin.
Tuotteen käsittelylle suurin osa vastaajista antoi arvosanan ”helppoa”. Tästä voidaan päätellä, että
vastaajat ovat tottuneet käsittelemään rakenteeltaan vastaavanlaisia tuotteita aiemminkin.
Vastauksissa kävi ilmi, että muun muassa hevosen ja naudanlannan käsittely oli tuttua monelle,
samoin lehtikompostin käyttö. Talikko ja lapio olivat yleisimmät levitystyökalut. Osalla vastaajista
oli käytössään puutarhajyrsin, joka helpotti paljon tuotteen tasaista levitystä sekä sekoittamista
maahan. Toisaalta jyrsimen puuttuminen saattoi vaikuttaa negatiivisesti levittämisen vaikeutena.
Tuotteen rakenteelle suurin osa vastaajista antoi arvosanan ”neutraali”. Tässä kysymyksessä
painottuivat tuotteen aistinvaraiset ominaisuudet. Koska tuote on hajutonta tai lähes hajutonta,
painottuu tässä se miltä tuote tuntuu kädessä tai talikossa sekä se, miltä tuote näyttää. Tuotteen
koettu paakkuisuus on merkittävänä tekijänä negatiivisten vastausten määrässä.

Millaisena koit tuotteen rakenteen

33%
55%

a. Miellyttävä
b. Epämiellyttävä
c. neutraali

12%

Kuva 5. Kokeilijoiden mielikuva tuotteen rakenteesta
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Kysymys 8: Millaisia kehitysehdotuksia haluaisit antaa tuotteen valmistajalle.
Kysyttäessä testaajilta tuotteen jatkokehitysideoita vastauksissa painottuivat tuotteen
rakenteeseen liittyvät toiveet. Eniten toivottiin tuotteelta hienompijakeisuutta. Paakkuisuus ja
heinänkorret koettiin tuotteen käsittelyä hankaloittavaksi. Tuotteen sekoitusta tasalaatuisemmaksi
toivottiin. Osa jaetusta tuotteesta on ollut selkeästi kosteampaa ja osa kuivempaa. Samoin
tuotteen hajoamisaste on ilmeisesti vaihdellut. Osa koki tuotteen hajoavan hitaasti. Osa
kommentoijista oli sitä mieltä, että tuote sellaisenaan on valmista ja ”kyllä kannattaa markkinoida”.
Tuotetta jatkokehitettäessä kannattaisi kyselyn perusteella panostaa tuotteen helpompaan
käsittelyyn. Tasalaatuisuus olisi myös kyettävä varmistamaan. Tuote tulisi olla kauttaaltaan
riittävästi anaerobimikrobien hajottamaa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi ehkä harkita
jälkikompostointia.
On mahdollista, että myytäväksi tarkoitettu mädätyspanos ajettaisiin
tarkoituksella ylipitkällä viipymällä. Toinen vaihtoehto on ajaa myytäväksi tarkoitettu erä
tarkoituksella lyhyemmäksi silpuksi tarkkuussilppurilla jo pellolla. Tällöin levitettävyys on
todennäköisesti helpompaa kuin pidempikortisena. Myös nurmilajikkeella ja korjuuajankohdalla on
oletettavasti vaikutusta siihen, millainen lopputuotteen rakenne on.
Sekoittaminen esimerkiksi turpeeseen tai multaan on mahdollista, mutta turpeeseen liittyvä
fossiilinen mielikuva ei ehkä sovi yhteen tuotteen imagon kanssa. Mekaaninen paakkujen
rikkominen on yksi mahdollisuus. Tuotteen säkittäminen joko piensäkkeihin tai suursäkkeihin nousi
esille muutamassa kommentissa.
Säkitys helpottaisi myyntiä puutarhamyymälöissä ja
rautakaupoissa, jotka voisivat toimia markkinointikanavina jatkossa.
4.3 Prosessin validointi / hyväksyntä kaupallisen maanparannusaineen valmistukselle

Hankkeessa selvitettiin, mitä lainsäädäntö vaatii panostoimiselta kuivamädätysprosessilta, kun
tavoitteena on saattaa lopputuote (maanparannusaine) markkinoille. Eviran validointiohje käytiin
läpi ja keskusteltiin validointiyhteistyöstä sertifioidun laboratorion kanssa. Validointiin ei
kuitenkaan nähty tässä vaiheessa tarvetta, sillä kansallisin kriteerein biokaasulaitoksissa voidaan
käsitellä mm. lantaa ja entisiä rehuja. Laboratoriolla ei myöskään ollut kokemusta
maanparannusaineen valmistusprosessin validoinnista ja laboratorio tarvitaan tekemään
mikrobianalyysit. Eviran kanssa käydyissä keskusteluissa on selvinnyt, että lantapohjaisia
maanparannusaineita voidaan valmistaa panostoimisissa reaktoreissa, kunhan prosessi sisältää
vastaavan lämmönnousun kuin kompostoinnissa. Tällainen voidaan toteuttaa prosessiin ilman, että
prosessin energiatehokkuus kärsii.
Kasvipohjaisista maanparannusaineista jatketaan vielä keskustelua, sillä olkea käytettäessä
hukkakauran leviämisen estämisestä tulee varmistua. Biokaasulaitoksissa yleisesti hyväksytyt
menetelmät (hygienisointi tai termofiilinen prosessi) eivät tule kyseeseen panostoimisissa
reaktoreissa. Panostoiminen, pitkäkestoinen prosessi on mesofiilisenakin tehokas tuhoamaan
hukkakauran ja rikkakasvit, mutta tästä pitää saada vielä lisää tieteellistä näyttöä. Validoinnin tarve
tulee ehkä punnita vielä uudelleen kasviperäisten maanparannusaineiden kohdalla.
Laitoshyväksyntä tarvitaan aina markkinoille saatettavia tuotteita valmistaessa.
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5. Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen avulla saavutettiin uutta tietoa vesistökasvimassojen potentiaalista biokaasun ja
kierrätysravinteiden tuotannossa sekä kyvystä poistaa ravinteita vesiekosysteemistä. Tätä
tutkimustietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa vesistöjen kunnostustoimenpiteitä ja niiden
vaikuttavuutta arvioitaessa. Näillä tuloksilla ei vähennetä Itämeren alueen kuormitusta, mutta
voidaan arvioida jo päästettyjen ravinteiden keräämistä vesistöistä takaisin ravinnekäyttöön.
Ympäristöhallinnon maankäyttöaineiston mukaan pelkästään Etelä-Suomen rannikoilla on 30 000
ha ruovikoita. Tämän määrän energiapotentiaali biokaasun olisi 60 GWh, vastaten muutaman
pienehkön kuntakeskuksen kaukolämpöverkon kulutusta. Ravinteita saataisiin kerättyä
merkittävämmin, esimerkiksi fosforia 180 tonnia, joka on enemmän kuin koko Suomen
kalankasvatuksen käyttämää rehujen fosforimäärä.
Maanparannusaineen käyttökokeilujen osalta saatiin konkreettista tietoa kuluttajilta, mitä
ominaisuuksia maanparannusaineissa arvostetaan ja miten tuotteita kannattaa saattaa
markkinoille. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää saatettaessa keinolannoitteita kestävämpiä
valmisteita markkinoille, joka voi osaltaan vähentää vesistökuormitusta, mutta merkittävämmät
hyödyt saavutetaan tehostuneessa ravinnekierrossa.
6. Viestinnän tulokset ja tulokset
Viestintää on toteutettu vierailijoille ja sidosryhmille. Toteutuneessa viestintäsuunnitelmassa
(liitteenä) on mainittu tilaisuuksia, joissa hankkeesta on tiedotettu. Tässä eivät ole mukana kaikki
Kalmarin tilan lyhyet vierailukäynnit, joissa hanke on mainittu.
Viestintäsuunnitelmassa oletettiin suurimman huomion kiinnittyvän vesistömassojen korjuuseen,
mutta käytännössä huomiota saatiin eniten kuluttajakäytön kokeiluihin. Kokeilukäyttäjät levittivät
tietoa sosiaalisessa mediassa, ja tästä seurauksena myös paikalliset televisiouutiset tekivät jutun
kokeiluista. Hankkeen aikana biokaasu- ja kierrätysravinnealan toimijoiden tietoisuus
vesistömassojen
käyttömahdollisuuksista
ja
reunaehdoista
kasvoi
etenkin
seminaaripuheenvuorojen kautta.
7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen
Tulokset olivat hyvin konkreettisia. Vesistömassojen osalta voidaan todeta, että korjattujen
vesistömassojen käsittely biokaasulaitoksissa on tarkoituksenmukaista ja tehostaa ravinnekiertoja
ja vähentää vesistöpäästöjä moniin nykyisiin korjatun kasvimassan sijoitusvaihtoehtoihin nähden,
ja edistää ravinteiden kohdentamista niille viljelylohkoille joilla lannoitustarve todella on.
Vesistömassojen hyödyntämisellä mahdollista saavuttaa yksittäisillä suurilla tiloilla tai
tilakeskittymillä ravinneomavaraisuus, mikäli ne sijaitsevat rehevöityneiden vesistöjen
läheisyydessä. Kotimaisia viljoja viljeltäessä fosforintarve on tyypillisesti 6-8 kg / ha joka vastaa
ruovikon tai kaislikon korjattavaa fosforimäärää. Suuren maatilan pinta-ala on 200 ha, ja tämän
kokoisia ruovikkoaloja löytyy paikallisesti.

14

Luomuviljelyssä tyypillisesti 1/3 peltoalasta on kesannolla tai viherlannoituskäytössä, jolloin k.o.
vuosina alalta ei saada taloudellista tuotosta. Viherlannoitusta voitaisiin tehostaa korjaamalla
viherlannoitusmassoja biokaasulaitokseen, jossa kasvimassa jalostettaisiin talven aikana
maanparannusaineeksi. Todennäköisesti vesistöpäästöt ja ravinnehävikki olisi pienempää kuin
tilanteessa, jossa massa murskataan ja kynnetään peltoon syksyn, talven ja kevään ajaksi.
Vesistöpohjaisia kasvimassoja lisäsyötteenä hyödyntämällä maanparannusta voidaan tehostaa
etenkin fosforin lisäämisellä viljelyjärjestelmään.
Kuitenkaan massojen korjuun kustannuksia nykytekniikalla ei voida kattaa pelkästään saavutetuilla
ravinne- ja energiamäärillä, vaan taloudellisempaan lopputulokseen päästään ainakin nykyisen
tukipolitiikan aikana suojavyöhykenurmilla. Suojavyöhykenurmilla on usein nollahinta
käsittelypaikalle toimitettuna. Tilanne voi muuttua kun tukikausi vaihtuu ja vesistömassojen
korjuun tekniikka kehittyy.
Maanparannusaineen kaupallistamisen osalta saatiin luotua tuote ja toimintamalli, jota voidaan
monistaa vastaavia kasviperäisiä tuotteita tuottaville laitoksille. Tämä toiminta on kaupallisesti
hyvin kannattavaa verrattuna lopputuotteiden käyttöön maataloudessa. Maataloudessa
ravinteiden arvo luomutuotannossakin on vain alle 10 € / t, kun taas irtotavarana kuluttajille
myytävät multa- ja maanparannustuotteet ovat tyypillisesti n. 40 € /t.
8. Talousraportti
Hankkeen kokonaiskustannukset toteutuivat melko tarkasti. Budjetti alittui vähäisessä määrin.
Merkittävimmät muutokset olivat vesistömassojen korjuun suorittaminen omana työnä, joka
vähensi ostopalvelujen tarvetta ja lisäsi omaa työtä. Henkilöstön osalta toteutukseen sisällytettiin
yksi henkilö lisää suunnitelmaan nähden. Lisäksi materiaalikulut olivat hiukan suunniteltua
suuremmat. Hankkeen budjetoinnissa ja maksatuksessa ei ollut ongelmia tai kehittämistarpeita.
9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten
Vesistömassojen osalta ei nykyisellään massan käsittely biokaasulaitoksessa tuota ongelmia.
Jatkohankkeina voisi suositella tuettavan hankkeita, jotka tähtäävät massan korjuuketjun
tehostamiseen, etenkin koneiden kehityksessä.
Vesistönkunnostustoimenpiteitä tuettaessa suosittelemme, että mahdollisuus jatkojalostaa kerätty
kasvimassa joko biokaasulaitoksessa tai muutoin materiaalina tai raaka-aineena olisi kriteerinä
tukea myönnettäessä. Vesistömassojen korjuun vaikuttavuutta verrattuna suojavyöhykenurmiin tai
muihin vesistönsuojelutoimenpiteisiin tulisi tutkia, ja asettaa ympäristötuen taso vastaamaan
vaikuttavuutta.
Lannoitevalmisteita ja maanparannusaineta koskien tulisi edistää tutkimusta laajasti eri raakaaineiden turvallisuudesta, koko elinkaaren ympäristövaikutuksista ja vertailla tuloksia myös
keinolannoitteisiin. Tutkimuksen avulla tulisi päästä selville, miltä osin mitäkin valmisteiden
pitoisuuksia ja ominaisuuksia voidaan mitata ja vertailla. Tämän avulla tulisi päästä
kierrätysravinteiden sekä keinolannoitteiden osalta laatuluokituksiin eri tuotteille.
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Liite. Hankkeen viestintä
Mitä

Milloin ja missä

Kohderyhmä

Keinot ja kanavat

Kuka vastaa

HELMET -hankkeen tilaisuus

24.1 Jyväskylä

Hevosala

Seminaariesitelmä
ssä mainittu
hanke ja
vesistömassojen
mahdollisuus

Erkki Kalmari

Hiiliviisaat kylät -seminaari

2.2.2017 Saarijärvi

Maaseutuyrittäjät

Hanke esitelty
osana
seminaariesitystä

Erkki Kalmari

BiKa – hankkeen tilaisuus

2.2.2017
Oravasaari

Kyläläiset,
maatalousyrittäjät

Hanke esitelty
vesistöbiomassoje
n käytön
mahdollistajana

Juha Luostarinen

Puutarha-sanomat-lehden
haastattelu

3.2.2017

Kasvihuoneyrittäjät

Hanke esitelty
uutena toimintana

Juha Luostarinen,
Erkki Kalmari

HELMET -hankkeen tilaisuus

14.3 Kaustinen

Hevosala

Seminaariesitelmä
ssä mainittu
hanke ja
vesistömassojen
mahdollisuus

Erkki Kalmari

Laukaa-Konnevesi lehtijuttu

20.4.2017

Paikallislehden
lukijat

Kerrottiin
puutarhapilotoinn
ista ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista

Juha Luostarinen

PuuLiike-hankkeen
opintomatka

24.4.2017

PuuLiike -hankkeen
sidosryhmä

Kerrottiin
hankkeesta ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista
tilavierailulla

Juha Luostarinen

Yle

28.4.2017

Paikallisuutisten
katsojat

Kerrottiin
puutarhapilotoinn
ista ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista

Juha Luostarinen

Farmari 2017

13.-17.6.2017

Messujen kävijät

Maanparannusaie
neet esillä ja
tutkittavana Luken
osastolla

Anna Toppari
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MP-MTK

4.8.2017

MTK -aktiivit

Kerrottiin
hankkeesta ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista
tilavierailulla

Juha Luostarinen,
Erkki Kalmari

Siemenpuu -ryhmän vierailu

2.10.2017

Kansainväliset
kestävän
kehityksen aktiivit

Kerrottiin
hankkeesta ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista
tilavierailulla

Juha Luostarinen

HELMET -hankkeen tilaisuus

3.10 Teivo,
Tampere

Hevosala

Seminaariesitelmä
ssä mainittu
hanke ja
vesistömassojen
mahdollisuus

Johanna Kalmari

Jamk
bioenergiaopiskelijoiden
esittelyvideo
kuivamädätyksestä

17.10

Bioenergiasta
kiinnostuneet

Mainittiin
vesistömassat
potentiaalisina

Juha Luostarinen

Biokaasulehden juttu
kuivamädätyksestä

2/2017 numero

Biokaasulehden
lukijat

Kuivamädästyslaitoksen
esittely ja alustus
vesistömassoista

29.10.2017
Kymenlaakson Jäte
Oy:n laitos

Oravasaaren
biokaasuhankeryh
mä

Esiteltiin
kuivamädätystekni
ikka ja sen
soveltuvuus
vesistömassoille ja
suojavyöhykenur
mille

Juha Luostarinen

Kuivamädätyslaitoksen
esittely ja alustus
vesistömassoista

31.10.2017
Kalmarin tila ja
Kymenlaakson Jäte
Oy:n laitos

Pyhäjärven
kaupungin
päättäjät ja
hankeryhmä

Esiteltiin
kuivamädätystekni
ikka ja sen
soveltuvuus
vesistömassoille

Juha Luostarinen,
Erkki Kalmari
Paavo Savolainen

Vesistömassojen potentiaalin
ja aikaisemman RaKi1
-hankkeen esittely

21.11.2017
Helsinki

Eduskunnan Maaja
metsätalousvalioku
nta,
asiantuntijakuulemi
nen

Mainittiin osana
alustusta
biokaasun
potentiaalista

Juha Luostarinen

Juha Luostarinen
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Vesistömassojen
potentiaalin, pullonkaulojen
ja eri kasvien ominaisuuksien
alustus

29.11.2017
Tampere

TTY opiskelijat,
syventävät opinnot

Käsiteltiin aihetta
kuivamädätysluen
nolla

Juha Luostarinen

Alustus KasvuOpen
-tilaisuudessa

12.12.2017
Tampere

KasvuOpen
-yrittäjät

Esiteltiin hanke ja
hankkeen
tavoitteet osana
yrityksen
strategiaa

Johanna Kalmari

Kuivamädästyslaitoksen
esittely ja alustus
vesistömassoista

14.12.2017
Kymenlaakson Jäte
Oy:n laitos

Jokimaan ravit;
Lahden
Hevosystäväinseura
ry

Esiteltiin
kuivamädätystekni
ikka ja sen
soveltuvuus
hevosenlannalle,
vesistömassoille ja
suojavyöhykenur
mille

Juha Salimäki

Kuivamädästyslaitoksen
esittely ja alustus
vesistömassoista

30.1.2018
Joroinen

Paikallinen
viljelijäryhmä

Esiteltiin
kuivamädätystekni
ikka ja sen
soveltuvuus
maatalouden
sivuvirroille ja
vesistömassoille

Juha Luostarinen

Hannu Vilkkilä, hankkeen
suunnittelutapaaminen

22.2.2018

JAMK

JAMK:in
vesistöhankkeiden
nykytila ja ja
tulevaisuuden
siepaprikasvihank
keiden suunnittelu

Juha Luostarinen

BiKa -hankkeen työpaja

27.3.2018
Viitasaari

Viitasaaren
viljelijät, Ecolan Oy

Kerrottiin
hankkeesta ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista
osana
kuivalaitoskonsept
ia

Juha Luostarinen

Resurssiviisas Lapinjärvi
-seminaari

19.4.2018
Lapinjärvi

Lapinjärven
viljelijät,
kuntapäättäjät

Kerrottiin
hankkeesta ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista
Lapinjärven
kunnostuksessa

Juha Luostarinen
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Toimialapäivät

23.4.2018 Tuulos

Ministeriöiden ja
ELY-keskuksen
virkamiehet,
tuuloslaiset
viljelijät

Kerrottiin
hankkeesta ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista
osana
kuivalaitoskonsept
ia

Juha Luostarinen

Ekokoti rannalla -hankkeen
vierailu

7.5.2018

Hankekehittäjät ja
paikalliset viljelijät

Kerrottiin
hankkeesta ja
vesistömassojen
mahdollisuuksista
osana
kuivalaitoskonsept
ia

Juha Luostarinen

JuurikasJKL -yhteisön
blogipostaus

18.5.2018

Kumppanuusviljelijät
ja aiheesta
kiinnostuneet

Kerrottiin
kierrätysravinteiden
käytössä
vihannesviljelyssä

Juha Luostarinen

TTY kansainvälinen kesäkoulu

25.5.2018

Jatko-opiskelijat

Kerrottiin
hankkeesta (Myös
ensimmäisestä rakihankkkeesta) osana
Metenerin
tuotekehityspolkua.

Juha Luostarinen

Kevätkesä 2018

Paikallisuutisten
katsojat

Kerrotaan
puutarhapilotoinn
in ja
vesistömassojen
käytön tuloksista

Juha Luostarinen

Toteutumatta jääneet
Yle
(ei tullut vaikka
edellisvuonna luvattiin)
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