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1. Tiivistelmä
Suomen hallitus on sitoutunut tehotoimiin, jotta Saaristomeren vesien tila saadaan hyväksi vuoteen
2020 mennessä. Lisäksi Suomesta on luvattu tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkimaa. Näihin
haasteisiin vastasi Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön –hanke eli Ravinneresurssi. Hankkeen tavoitteena oli tehostaa ravinteiden kierrätystä ja resurssitehokasta käyttöä maataloudessa sekä pienentää
vesiin päätyvää ravinnekuormaa. Hanke oli osa ympäristöministeriön ohjelmaa ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi. Ohjelman kautta ympäristöministeriö osallistui hankkeen rahoitukseen.
Hankkeessa selvitettiin kerääjäkasvien merkitystä ravinteiden pidättämisessä sekä niiden sadon hyödyntämismahdollisuuksia rehuna ja bioenergian tuotannossa. Hankkeessa testattiin myös erilaisia olkibiosuodinratkaisuja ja selvitettiin niiden hyödyntämistä vedessä olevien ravinteiden talteenotossa.
Hankkeessa perustettiin säätösalaojituksen havaintoalue, jolla voidaan mitata ja todentaa säätösalaojituksen vaikutuksia pellon vesitalouteen, kuivatusvesien laatuun ja maan kasvukuntoon. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin eri toimenpiteiden avulla saavutettuja vähennyksiä ravinnevalumiin ja niistä aiheutuvia kustannuksia.
Kerääjäkasvikokeet tukivat aiempia tuloksia kerääjäkasvien kyvystä kerätä ravinteita. Sen lisäksi ne
vahvistivat tietoa, että aluskasvina kasvaessaan kerääjäkasvi usein pienentää pääkasvin satoa. Tulokset
osoittivat, että kerääjäkasvien biomassa on mahdollista korjata syksyllä ja hyödyntää rehuna tai biokaasun raaka-aineena. Tämä saattaa toimia kannustimena viljellä kerääjäkasveja. Sadon käytön edellytyksenä kuitenkin on kerääjäkasvien riittävä kasvu. Riski sadon hyödyntämisen kannalta on vuosittaiset vaihtelut korjattavan sadon määrässä ja laadussa.
Tehdyissä olkibiosuodinkokeissa havaittiin olkibiosuotimessa olevan potentiaalia ravinteiden pidättämisessä. Sen teknisessä toteutuksessa on kuitenkin vielä kehitettävää, jotta suodinbiomassaan saataisiin kestävä ja tasainen ravinteita sitova mikrobitoiminta. Käytön edellytyksenä on myös, että olkisuotimien kyky pidättää ravinteita tai kiintoainetta todetaan tarpeeksi tehokkaaksi ja että löydetään
teknisesti järkevä olkisuodinratkaisu hydrologisesti vaihteleviin olosuhteisiin. Olkibiosuodinkokeissa
nousi esiin myös mahdollisuus käyttää olkibiosuotimen tapaista rakennetta sitomaan ojanhoitotöissä
tai muissa vastaavissa toimenpiteissä irtoavaa kiintoainetta.
Hankkeessa osoitettiin, että jatkuvatoimisilla mittalaitteilla saadaan arvokasta tietoa ravinnevalumista
ja niiden vaihteluista kasvukauden eri aikoina ja erilaisissa olosuhteissa. Laitteilla kerättävää tietoa
voidaan käyttää apuna esimerkiksi suunniteltaessa tilakohtaisia ravinteiden kierrätykseen liittyviä toimenpiteitä valuma-alueella.
Yhden kasvukauden havaintoina todettiin, että säätösalaojitus nosti pohjaveden korkeutta verrokkilohkoon verrattuna. Lisäksi sen avulla saatiin maaperän kosteus pysymään verrokkilohkoa tasaisempana.
Kasvustoissa ei havaittu eroja säätösalaojituksen ja verrokkilohkon välillä. Säätösalaojitus tuleekin
nähdä pitkäaikaisena investointina, jonka mahdolliset hyödyt tulevat näkyviin vasta pidemmän ajan
kuluessa.
Hankkeen tuloksia on esitelty monipuolisesti eri foorumeissa koko hankkeen ajan. Keskeisimmät tulokset on koottuna hankkeen nettisivuille, www.hamk.fi/ravinneresurssi.
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2. Hankkeen tausta ja tavoitteet
Suomen hallitus on sitoutunut tehotoimiin, jotta Saaristomeren vesien tila saadaan hyväksi vuoteen
2020 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on rannikko- ja saaristoalueisiin kohdistuvien toimien
ohella myös sisämaassa tehtävä toimenpiteitä, jotka parantavat mereen laskevien vesistöjen tilaa.
Suomesta on luvattu tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkimaa, ja jotta tämä tavoite toteutuu, tarvitaan sitoutumista, konkreettisia toimenpiteitä ja malliesimerkkejä hyvistä käytännöistä.
Näihin edellä kuvattuihin haasteisiin vastasi Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön –hanke eli Ravinneresurssi. Hankkeen tavoitteena oli tehostaa ravinteiden kierrätystä ja resurssitehokasta käyttöä maataloudessa sekä pienentää vesiin päätyvää ravinnekuormaa. Hanke liittyi olennaisesti RAKI-ohjelman
tavoitteeseen ”maatalouden vesiensuojelun tehostaminen, ml. maan rakenteeseen, kasvukuntoon liittyvä ravinteiden käytön tehostaminen sekä ravinnehuuhtoutumien vähentäminen”. Hankkeessa tehtyjen
toimenpiteiden avulla havainnollistettiin toimenpiteiden vaikutuksia, jotka osaltaan liittyvät em. tavoitteisiin.
Peltojen valumavedet ovat yksi merkittävä vesistöjä kuormittava tekijä. Mitä tehokkaammin ravinteet
saadaan pidettyä pellossa, sitä vähemmän niitä päätyy vesistöihin. Keinoja on monia, joista muutamien vaikutuksia selvitettiin tässä hankkeessa. Ne olivat kerääjäkasvit, olkibiosuodin ja säätösalaojitus.
Kerääjäkasvit keräävät ravinteita, parantavat maan rakennetta ja pidentävät pellon kasvipeitteisyysaikaa vaikuttaen näin välillisesti ravinteiden huuhtoutumisen vähenemiseen. Kerääjäkasvit hyödyntävät
pellon liukoiset ravinteet pääkasvin jälkeen syksyllä. Mikäli sato kerätään talteen, niin ravinteet palautuvat hyötykäyttöön, kuten eläinten rehuksi tai biokaasun raaka-aineeksi. Vaikka ravinteiden kierrätyksen ensisijaisena tavoitteena on pitää arvokkaat ravinteet maaperässä kasvien käytössä, myös pelloilta pois huuhtoutuvien ravinteiden talteenotto ja uudelleen kierrätys on syytä huomioida. Hankkeessa selvitettiin kerääjäkasvien kykyä pidättää ravinteita ja mahdollisuutta korjata sato hyötykäyttöön.
Valumavesien puhdistaminen valuma-alueen ojissa ja puroissa vähentää ravinteiden ja kiintoaineen
päätymistä alapuolisiin vesistöihin. Yksi keino tähän on biosuodinratkaisut, joiden pilottikäytöstä ravinteiden pidättäjänä on saatu lupaavia tuloksia. Tämä menetelmä mahdollistaisi ravinteiden talteenoton lisäksi ravinteiden kierrätyksen. Hankkeessa selvitettiin erilaisten olkibiosuodinratkaisujen toimivuutta ja kykyä pidättää vedessä olevia ravinteita.
Säätösalaojituksen avulla voidaan parantaa pellon kasvuolosuhteita ja vähentää ravinnehuuhtoutumia
vesistöön. Myös pohjaveden pintaa voidaan säädellä säätösalaojituksen avulla, mikä vaikuttaa maaperän vesitalouteen. Säätösalaojituksen avulla voidaan vähentää kokonaisvaluntaa tavanomaiseen salaojitukseen verrattuna, jolloin fosfori-, typpi- ja torjunta-ainehuuhtoumat vesistöihin vähenevät. Tasaisilla, hyvin vettä läpäisevillä mailla, joille säätösalaojitus parhaiten soveltuu, suurin osa vuotuisesta
valunnasta ja liukoisten ravinteiden kuormituksesta tulee salaojien kautta. Hankkeessa havainnollistettiin säätösalaojituksen perustamista ja selvitettiin sen vaikutusta pellon vesitalouteen.
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Hanke rakentui viidestä työpaketista, jotka olivat:

Työpaketit ja niiden tavoitteet on kuvattu tässä lyhyesti:
–

Työpaketti 1 Organisointi ja tiedotus. Tavoitteena oli ensisijaisesti vastata hankkeen organisoinnista, jotta hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja että hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti. Tavoitteena oli myös koota opetusmateriaalia, jota voidaan käyttää maatalouden vesiensuojeluun, maan kasvukuntoon ja ravinteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvissä koulutuksissa. Viestinnän tavoitteena oli jakaa tietoa ravinteiden kierrätyksestä ja maatalouden vesiensuojelusta maanviljelijöille, maatalousalan opiskelijoille, tutkimuslaitoksille sekä neuvontaorganisaatioille.

–

Työpaketti 2 Kerääjäkasvit. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kerääjäkasveista ravinteiden pidättäjinä ja kierrättäjinä sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksista rehukäytössä ja bioenergiantuotannossa.

–

Työpaketti 3 Biosuodin. Tavoitteena oli kehittää olkibiosuodinratkaisu, jota voidaan hyödyntää valuma-alueilla ravinteiden pidättämisessä. Tavoitteena oli saada ravinteet talteen olkibiosuotimeen ja kiertoon jatkohyödyntämällä käytetty olkipetimateriaali.

–

Työpaketti 4 Säätösalaojitus. Tavoitteena oli mitata ja todentaa säätösalaojituksen vaikutuksia pellon vesitalouteen, kuivatusvesien laatuun ja maan kasvukuntoon ja lisätä tietoutta säätösalaojituksen tuomista hyödyistä.

–

Työpaketti 5 Kustannukset ja hyödyt. Tavoitteena oli laskea aiempien toimenpiteiden (TP2
– TP4) kustannuksia suhteessa ravinnevalumien ehkäisyyn ja verrata keskenään toimenpiteiden kustannustehokkuutta.

Koko hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuoda tutkimustietoa käytännön tasolle, jakaa tietoa menetelmien toimivuudesta sekä tarkastella menetelmien teknis-taloudellista toteutettavuutta.
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3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät
Hankkeen päätoteuttaja oli Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hankekumppaneita olivat Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema ja Etelä-Suomen Salaojakeskus / ProAgria Etelä-Suomi ry.
Keskeisenä toimintaympäristönä oli Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila, joka tarjosi hyvät puitteet toimenpiteiden tekemiseen. Lisäksi oppilaitosympäristöön perustettujen
esimerkkikohteiden tavoitteena oli edistää tiedonvälitystä ja toimenpiteiden jalkauttamista käytäntöön.
Oppilaitosympäristössä koulutetaan tulevaisuuden viljelijöitä ja on tärkeää, että jo opiskeluaikana he
perehtyvät ravinteiden kierrätykseen ja vesiensuojeluun liittyviin mahdollisuuksiin. Avoimena toimintaympäristönä oppilaitos tarjosi myös muille kuin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua toimenpiteisiin ja saatuihin tuloksiin.
Organisointi ja tiedotus -työpaketissa hankkeen nettisivut toimivat keskeisenä tiedotuskanavana, jossa
kuvattiin hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja jonne koottiin tuotettu materiaali. Hankkeen viestinnän
peruslähtökohtana oli, että se on avointa ja sitä toteutetaan koko hankkeen ajan. Hankkeen ydinviestinä oli tuoda maatilatasolla tehtyjen ravinteiden kierrätyksen ja maatalouden vesiensuojelun tehostamistoimenpiteiden vaikutuksia mittaustiedon ja koulutusmateriaalin avulla viljelijöiden ja muiden
maatalouden toimijoiden tietoon ja käyttöön.
Kerääjäkasvit- työpaketissa testattiin ravinteiden pidättämistä kerääjäkasvien avulla, kun kerääjäkasvi
kasvaa viljan aluskasvina. Työpaketissa selvitettiin ruutukokeina usean kerääjäkasvin käyttöä ja niiden
lannoitusta joko karjanlannalla ja keinolannoitteella (kotieläintila) tai pelkällä keinolannoitteella (viljatila) sekä kerääjäkasvin viljelyn vaikutusta varsinaisen satokasvin (vilja) satoon ja vaikutuksia, kun
kerääjäkasvin sato korjattiin hyötykäyttöön. Eri toimenpiteiden avulla saavutettuja vähennyksiä ravinnevalumiin arvioitiin ottamalla näytteitä, analysoimalla ravinnemääriä sekä laskemalla ravinnetaseita.
Kerääjäkasvien rehukäyttöä selvitettiin lampaiden laidunnuskokeella ja erillisellä rehuntuotantoon
varatulla alueella. Kerääjäkasvien potentiaalia biokaasun tuotannossa selvitettiin laboratoriomittakaavan kokeilla sekä pilot-biokaasureaktorilla, jolla testattiin kerääjäkasvien käyttöä lannan kanssa biokaasun tuotannossa. Lisäksi mädätysjäännöksen ravinnepitoisuuksia määritettiin. Kerääjäkasvien sadon eri hyödyntämistavoille (laidunnus, korjuu rehukäyttöön ja korjuu biokaasun raaka-aineeksi) laskettiin taloudellinen kannattavuus.
Olkibiosuodin-työpaketissa rakennettiin erilaisia olkibiosuodinratkaisuja sitomaan vesien ravinteita.
Testaus tapahtui HAMK Mustialan alueen läpi virtaavassa Riuskanojassa, jossa samanaikaisesti mitattiin vedenlaadun muutoksia ojaan sijoitetuilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Biosuotimien kykyä
sitoa ravinteita määritettiin mittalaitteiden lisäksi oljesta tehdyillä analyyseillä. Olkibiosuodinratkaisuissa hyödynnetiin suodinmateriaalina maatilan ylijäämäolkea siten, että rakennettavien sovellusten
teknologia- ja kustannustaso pyrittiin pitämään erittäin alhaisina.
Säätösalaojitus-työpaketissa rakennettiin säätösalaojituksen havaintokoejärjestelmä, jolla voidaan systemaattisesti mitata ja havainnoida säätösalaojituksen vaikutuksia pellon vesitalouteen, kuivatusvesien
laatuun sekä maan kasvukuntoon. Säätösalaojituksen seuranta-alue perustettiin niin, että se oli käytössä keväästä 2016 alkaen. Viljelykasvina oli nurmi. Säätösalaojituksen jälkeisenä ensimmäisenä kasvukautena selvitettiin, onko säätösalaojituksella vaikutusta nurmen laatuun ja määrään. Myös maaperän
kosteutta ja pohjaveden pinnan korkeutta mitattiin kasvukauden aikana. Säätösalaojituksen vaikutuksen piirissä olevaa aluetta verrattiin samalla lohkolla olevaan vastaavan kokoiseen verrokkialueeseen,
jossa oli sama ojamäärä kuin säätösalaojitetulla lohkolla. Säätösalaojalohko linkitettiin kuivatusverkoston osalta paikkatietojärjestelmään kohteessa suoritettujen maastotöiden yhteydessä. Pellolla suori-
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tettiin pellon pinnan korkeusmittaus sekä samalla paikannettiin rakennetun kokoomaojan sekä imuojien sijainti sekä asennussyvyys. Mittaustyö suoritettiin GPS –mittalaitteen avulla ja rakenteiden paikantamisessa käytettiin apuna kevyttä maaperärassia. Säätösalaojalohkon aineisto laadittiin kolmiulotteisena, jolla voitiin havainnollisesti esittää säädön vaikutusta ja toimintatapaa. Paineantureiden soveltuvuutta veden virtaamavaihtelujen seurantaan säätösalaojituksen yhteydessä oli myös tarkoitus testata,
mutta sitä ei pystytty toteuttamaan johtuen salaojakaivojen purkuputkien korkeudesta suhteessa laskuojan vedenpinnan korkeuteen. Eli toisin sanoen, purkuputket olivat laskuojan vedenpintaan nähden
alempana padotuksen vaikutuksessa eikä rakenteille siten ollut mahdollista saada ns. vapaavirtausta.
Lammin biologisen aseman toimesta selvitettiin automaattisten jatkuvatoimisten mittalaitteiden käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta ravinnevalumien seurannassa. Hankkeessa arvioitiin menetelmän toimivuutta Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla Riuskanojan pienellä valuma-alueella, missä vesiensuojelun tehostamistoimenpiteiden vaikutukset ravinnevalumiin olisi todennettavissa ja saatua tietoa
voidaan välittömästi hyödyntää koulutuksessa. Jatkuvatoimisten laitteiden mittaustulokset lähetettiin
EMMI-ympäristödatahallintajärjestelmään, jossa vedenlaatu oli nähtävissä reaaliaikaisesti. Lisäksi
vedenlaatutietoa kerättiin tehtyjen ravinnevalumia vähentävien toimenpiteiden, säätösalaojituksen ja
olkibiosuotimien, käytön yhteydessä.

4. Hankkeen tulokset ja poikkeamat
4.1 Organisointi ja tiedotus
Hankkeen avoimille nettisivuille (www.hamk.fi/ravinneresurssi) tuotettiin tietoa hankkeen toimenpiteistä ja niistä saaduista tuloksista. Valokuvia koottiin kaikille avoimiin kuva-albumeihin
https://www.flickr.com/photos/136171869@N03/albums ja niistä tehtiin linkityksiä nettisivuille. Nettisivujen lisäksi hankkeesta ja sen tuloksista tiedotettiin useiden eri kanavien kautta koko hankkeen ajan. Tiedotuksesta ja viestinnästä tarkemmin kohdassa 6 sekä liitteessä 2, jossa on kooste viestinnällisistä toimenpiteistä.
Hankkeen aikana järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti kaksi Pellonpiennarpäivää ja kaksi koulutuspäivää ja hankkeen tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa. Kaikista tapahtumista tiedotettiin lehtiilmoituksella ja erillisellä mediatiedotteella ja –kutsulla. Osallistujien määrä vaihteli tapahtumissa,
mutta aina mukana oli viljelijöitä ja opiskelijoita. Ravinneresurssi-päivässä, jossa yhdistettiin koulutuspäivä ja loppuseminaari, osallistujia oli paikan päällä noin 50 ja etäyhteyden päässä noin 10. Vuonna 2016 pidetyssä koulutuspäivässä osallistujia oli noin 20. Pellonpiennarpäivät keräsivät väkeä niin,
että vuonna 2015 osallistujia oli noin 30 ja vuonna 2016 noin 70 henkilöä. Osaan tapahtumista paikalle
tuli myös muita alan toimijoita ja median edustajia.
Koulutuspäivät olivat sisätiloissa pidettyjä tilaisuuksia, joissa esiteltiin hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä ja niistä saatuja tuloksia. Vaikuttavuuden edistämiseksi asiat pyrittiin esittämään mahdollisimman
käytännönläheisesti. Pellonpiennarpäivissä osallistujat pääsivät konkreettisesti näkemään, mitä hankkeessa oli tehty ja mallikohteita pystyttiin samalla tekemään tunnetummiksi. Tapahtumat olivat vuorovaikutteisia ja niissä syntyi hyvää keskustelua. Tilaisuudet olivat kaiken kaikkiaan hyvä keino välittää
hankkeessa tuotettua tietoa alan toimijoille. Kaikki esitykset taltioitiin ja ne löytyvät hankkeen nettisivuilta. Näin tietoa pystyttiin välittämään myös niille, jotka eivät päässeet tilaisuuksiin paikanpäälle.
Opetusmateriaalin kokoamista tehtiin erityisesti kerryttämällä aineistoa hankkeen nettisivuille. Sieltä
löytyy hankkeessa tehtyihin toimenpiteisiin liittyvää taustatietoa, toimenpiteiden tuloksia, esitysten
videotallenteita, diasarjoja, kuvamateriaalia, nettilinkkejä ja videoklippejä säätösalaojituksesta ja vesi-
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näytteenotosta. Kaikki tuotettu opetusmateriaali on avoimesti saatavilla ja valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Kooste opetusmateriaaleista on liitteessä 3.
Kasvukauden aikana mallikohteina toimineet kerääjäkasvien kenttäkoeruudut, maatilamittakaavan
kerääjäkasvilohkot, lampaiden syyslaidunnus kerääjäkasvilaitumella, olkibiosuodintestaukset ja säätösalaojituslohko verrokkilohkoineen olivat kaikille avoimia tutustumiskohteita, joihin oli mahdollista
tutustua omatoimisesti. Mallikohteista työstettiin myös 360-karttasovellus ja se linkitettiin nettisivuille. Se toimi osaltaan mallikohteiden tiedonvälittäjänä. Mallikohteiden kävijämääristä ja 360karttasovelluksen käytöstä ei pystytä sanomaan, minkälaista kiinnostanut ne ovat herättäneet, koska
käyttöaktiivisuutta ei pystytty seuraamaan.
4.2

Kerääjäkasvit

4.2.1 Kenttäkokeet
Kerääjäkasvien kenttäkokeet sujuivat molempina kasvukausina hyvin. Kesät olivat erilaisia, joten
tuloksia saatiin hyvin vaihtelevista olosuhteista kerääjäkasvien kasvun kannalta. Ensimmäisenä kasvukautena olosuhteet olivat kerääjäkasvien kasvun ja biomassan tuoton kannalta melko epäsuotuisat ja
toisena hyvinkin suotuisat.
Kevään 2015 kylvöt menivät myöhäisiksi, kuten viljelijöilläkin, sääolojen vuoksi. Lisäksi koleasta
alkukesästä johtuen ohran puinti siirtyi tavallista myöhäisemmäksi ollen 27. elokuuta. Aluskasveina
perustetuille kerääjäkasveille jäi melko lyhyt aika kehittyä syksyllä ja ohran puinnin jälkeen kylvetty
öljyretikka ehti vain taimettua eikä juurikaan kasvaa. Lisäksi puinnin jälkeen oli melko kuivaa, mikä
edelleen heikensi kerääjäkasvien biomassan tuottoedellytyksiä. Näihin tekijöihin nähden aluskasveina
perustettujen heinäkasvustojen sato oli varsin kohtuullinen. Apiloille kesä oli vaikea, ja niiden sadot
jäivät pieniksi.
Keväällä 2016 kylvöille päästiin aikaisin ja ohran puintikin koitti hyvissä ajoin, 10. elokuuta. Niin
heinät kuin apilat kasvoivat hyvin (kuvat 1 ja 2) ja tuottivat isommat biomassat kuin vuonna 2015.
Öljyretikka päästiin silti kylvämään vasta kaksi päivää tukiehtojen mukaisen rajan jälkeen, eli 12. elokuuta. Öljyretikka kasvoi edellisvuotta pidemmän kasvuajan vuoksi edelliseen vuoteen verrattuna
paremmin, mutta sen sato jäi silti pieneksi, varsinkin jos sen sato olisi ollut tarkoitus korjata hyötykäyttöön. Puinnin jälkeen kylvettävä kerääjäkasvi voi kerätä ravinteita, mutta syyssadon korjuun kannalta öljyretikka tarvitsee kasvuunsa ravinteita ja vettä ja hieman enemmän aikaa kuin mitä kesän
2016 oloissa saavutettiin.

Kuvat 1 ja 2. Kasvukauden 2016 sääolot suosivat kerääjäkasvien kasvua. Syyskuun lopussa korjattujen kerääjäkasvien (vas. puna-apilan ja raiheinän seos, oik. yleiskuva kokeesta) kuiva-ainesadot olivat selvästi suuremmat
kuin vuonna 2015. Etenkin apiloiden kasvu oli huomattavasti parempaa ja sadot suuremmat kuin edellisenä
vuonna. Kuvat Hannu Känkänen, Luke.
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Italianraiheinän kuiva-ainesato oli ensimmäisenä vuonna hieman yli 1500 kg/ha ja toisena vuonna yli
2000 kg/ha. Kotieläin- ja kasvinviljelytilan satojen välillä oli eroja liittyen erilaisiin typen määriin,
joita tilat saivat ohran kylvön yhteydessä (kuva 3). Sadon suureneminen tarkoitti samalla sitä, että
viljan sängestä peräisin olevan oljen osuus pieneni, millä on merkitystä niin rehukäytön kuin biokaasutuoton kannalta. Italianraiheinän kylvösiemenen määrän kasvattaminen kerääjäkasvisuositusten tasoisesta 7 kg/ha määrästä määrään 20 kg/ha lisäsi kuiva-ainesatoa molempina vuosina vain noin 200
kg/ha. Koska viljan jyväsato pieneni oleellisesti italianraiheinän siemenmäärän lisääntyessä, ei kylvösiemenen lisääminen näytä mielekkäältä biomassan tuottamistarkoituksessakaan. Jos siemenen määrää
pienennettäisiin tässä käytettävästä pienemmästä määrästä, sadon määrä syksyllä todennäköisesti pienenisi kuitenkin liikaa ajatellen kannattavaa korjuuta.

A = karjatila, B = kasvinviljelytila
A2 ja B2 = italianraiheinä, siemenmäärä 7 kg/ha
A3 ja B3 = italianraiheinä, siemenmäärä 20 kg/ha
A4 ja B4 = monivuotisten heinien seos
A5 ja B5 = öljyretikka puinnin jälkeen
A6 ja B6 = puna-apilan ja italianraiheinän seos
A7 ja B7 = puna-apilan ja italianraiheinän seos, lisäksi öljyretikka puinnin jälkeen
A8 = puna-apila ja italianraiheinä, ohra korjattu kokoviljana
B8 = v. 2015: valkoapila, v. 2016: valkoapilan, alsikeapilan ja italianraiheinän seos

Kuva 3. Kerääjäkasvien kuiva-ainesadot, kg/ha, syksyn korjuussa vuonna 2015 ja 2016.

Monivuotisten heinien seos tuotti jonkin verran pienemmät kuiva-ainesadot kuin italianraiheinä (kuva
3). Koska monivuotisten heinien seos alensi melko vähän ohran jyväsatoa (kuva 4) ja antoi biokaasutuskokeissa hyviä tuloksia, vaikuttaa se potentiaaliselta kerääjäkasvivaihtoehdolta italianraiheinään
verrattuna.
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Kuva 4.Ohran jyväsato viljatilalla vuosina 2015 ja 2016 (punaiset pylväät) ja kerääjäkasvien syyssato (kuivaainetta, vihreät pylväät). Huom.: pylväissä, joissa on kahta väriä, ei ole kyse satojen summasta, vaan alaosa
jyväsadon pylväästä on jätetty vihreän värin alle.

Kerääjäkasvien yleisten etujen ohella apiloiden suurin hyöty on niiden ilmakehästä keräämä typpi ja
siten mahdollinen väkilannoitteiden säästö tai seuraavan kasvin sadon lisääntyminen. Apiloiden kasvu
on heinäkasveja enemmän riippuvainen pääkasvin kasvusta. Silloin kun pääkasvi kasvaa voimakkaasti, voivat apilat jäädä vaatimattomiksi. Vuotuinen syyssadon vaihtelu apiloilla onkin suurempaa kuin
italianraiheinällä, mikä näkyi näissä kokeissa kahden vuoden välisenä suurena erona. Vuonna 2016
puna-apilan ja italianraiheinän seos tuotti kuitenkin selvästi suurimman sadon kokeen kaikista kerääjäkasveista, ja tämän seoksen käyttömahdollisuuksia olisikin hyvä tutkia jatkossa lisää. Lisäksi apiloiden kilpailu pääkasvia kohtaan on pientä.
Typen huuhtoutumisen vähentämisen kannalta italianraiheinän siemenmäärän lisäämisestä ei näiden
tulosten valossa ollut hyötyä. Käytettäessä siemenmäärää 7 kg/ha, italianraiheinä keräsi typpeä yhtä
paljon kuin siemenmäärällä 20 kg/ha (kuva 5). Tulokset viittaavat siihen, että raiheinäkasvustot ottivat
etenkin vuonna 2016 maasta sen typen, joka käytettävissä oli, koska yksilötiheyden lisääntyminen ei
lisännyt typen ottoa. Maan päälliseen kasvustoonsa italianraiheinät keräsivät typpeä noin 20 kg/ha
vuonna 2015 ja noin 30 kg/ha v. 2016. Monivuotisen heinäseoksen keräämä typen määrä oli hieman
pienempi kuin italianraiheinän. Typensidonnassa on syytä huomioida myös se, että aiempien koetulosten perusteella juuristoihin sitoutuu lähes sama määrä typpeä kuin maanpäälliseen kasvustoon. Tässä
hankkeessa ei juuristoja voitu mitata, joten niiden merkitystä kokonaisuudessa ei voida varmuudella
todeta. Aiemmissa kokeissa italianraiheinien kokonaisbiomassasta noin puolet on ollut juuristossa ja
monivuotisen timotein kokonaismassasta sitäkin enemmän. Juuriin jää siis merkittävä määrä sitoutunutta typpeä talven tullessa, vaikka juurten typpipitoisuus onkin versoja alhaisempi.
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Kuva 5. Kerääjäkasviruutujen syksyllä korjatun maanpäällisen biomassan fosfori- (punaiset pylväät) ja typpisadot (siniset pylväät). Huom. pylväskuvassa on molempien ravinteiden sadot, ei niiden summa.

Puna-apila keräsi v. 2016 typpeä kerääjäkasveista ylivoimaisesti eniten (kuva 4). Sitä sisältäneet kasvustot sisälsivät typpeä noin 50 kg/ha. Tämä typpi on suurelta osin peräisin ilmakehästä ja merkitsee
hyvää typpilannoitusvaikutusta seuraavalle kasville. Maasta apilat eivät typpeä juurikaan kerää, vaan
sitä tehtävää hoitavat seoksen heinäkasvit tai muut ei-palkokasvit.
Viljatilan kokeessa aluskasvittomien ruutujen jyväsadon typpisisältö oli kahtena vuonna keskimäärin
73 kg/ha. Kaikkien kerääjäkasvien keskimääräinen maanpäällisen kasvuston typen määrä oli vastaavasti 25 kg/ha, ja jyväsadon typen määrä näissä ruuduissa keskimäärin 66 kg/ha. Yhteensä siis jyvien
ja kerääjäkasvien syyssadon typpisisältö oli 91 kg/ha.
Typen lisäksi kasvustoista mitattiin fosforin määrää. Keskimäärin kerääjäkasvien korjatun biomassan
fosforisato oli 4 kg/ha, vaihdellen välillä 1 – 8 kg/ha (kuva 5). Pääsääntönä voidaan pitää, että kasvun
määrä ratkaisee sen, paljonko kasvusto kerää fosforia. Näissä kokeissa määritetty kuiva-aine- ja fosforisato kuvaavat sitä potentiaalia, joka kerääjäkasvilla on ottaa fosforia maasta talteen ja takaisin kierrätettäväksi seuraavalle kasville ja missä määrin ne voivat ehkäistä fosforin huuhtoutumista. Lopullinen
vaikutus riippuu kuitenkin siitä, miten kerätty fosfori saadaan siirretyksi seuraavalle kasville. Sitä asiaa ei tässä hankkeessa päästy tutkimaan, vaan sitä tulisi selvittää lisää. On kuitenkin hyvä muistaa, että
kerääjäkasvit sitoessaan maata hillitsevät eroosiota ja vähentävät partikkelifosforin kulkeutumista vesiin.
4.2.2 Rehuntuotanto
Kerääjäkasvi-koeruutujen yhteyteen perustettiin kerääjäkasvialue, jossa demonstroitiin kerääjäkasvien
koneellista korjuuta Pellonpiennarpäivän yhteydessä syksyllä 2016. Aluskasvina oli italianraiheinää.
Alueella oli kolme kaistaa, joista yhden kaistan ohra korjattiin kokoviljana ja kahden muun kaistan
ohra puitiin. Puiduista kaistoista toiselle kaistalle olki silputtiin ja toiselta kaistalta puinnissa pitkäksi
jätetty olki kerättiin pois. Puitujen kaistojen välillä ei ollut suurta eroa kerääjäkasvin kasvussa myöhemmin syksyllä, eli hyvin silputtu olki ei juurikaan näyttänyt haittaavan raiheinän kasvua. Kokoviljaksi korjatun kaistan raiheinä oli muiden alueiden puintiin mennessä kasvanut melko vähän, eikä se
ollut puintiaikaan muita alueita rehevämpää. Kaikkien alueiden kasvustot olivat kelvollisia kerääjä-
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kasvitehtävään, mutta pellonpiennartilaisuuden yhteydessä niitettyjen kasvustojen sadon määrä ei ollut
niin suuri, että niitä olisi käytännön viljelyssä mielekästä korjata. Koeruutujen raiheinäkasvustot olivat
selvästi rehevämmät kuin näiden demoalueiden kasvustot. Asiaan lienee vaikuttanut käytetty siemenmäärä ja raiheinälajike.
Kerääjäkasvien käyttöä säilörehun tuotannossa ja lampaiden syyslaidunnuksessa selvitettiin HAMK
Mustialan toimipisteessä syksyllä 2016. Kerääjäkasveina oli lampaiden laidunrehuksi sopiva seos,
jossa oli italianraiheinää sekä valko- ja alsikeapilaa. Lisäksi laidunnettavan alueen ulkopuolelle jätettiin alue, jota ei laidunnettu. Sen avulla selvitettiin kerääjäkasvien rehukäyttömahdollisuuksia, mikäli
rehu vaihtoehtoisesti korjattaisiin säilörehuksi. Kerääjäkasvikasvuston sadontuotto mitattiin ja siitä
otettiin rehunäytteitä ruokinnallisen arvon määrittämiseksi.
Säilörehuksi korjattavan kasvuston sadontuotto mitattiin 11.10. kehikkonäytteillä, jolloin keskimääräinen sato oli 2300 kuiva-ainekiloa hehtaarilta. Kerääjäkasvien lisäksi satoon tuli mukaan myös viljan
sänkeä, joka osaltaan lisäsi kuiva-aineen määrää. Sadon laadun kannalta on huomioitava oljen rehua
laimentava vaikutus (taulukko 1). Kerääjäkasvien sulavuus oli hyvä, mutta olki sadon mukana heikensi sulavuutta selvästi. Oljen rehua laimentava vaikutus havaittiin myös raakavalkuaisen määrän alentumisena. Tällainen rehu soveltuu erityisesti niiden eläinten ruokintaan, joilla energian ja valkuaisen
tarve ei ole suuri ja jotka tarvitsevat enemmänkin kuitupitoista ja täyttävää rehua.
TAULUKKO 1 Kerääjäkasvikasvuston, oljen ja kerääjäkasvi-olkiseoksen koostumus ja rehuarvot 11.10.2016.

Kerääjät
Ka, g/kg
194
Raakavalkuainen, g/kg ka
167
NDF, g/kg ka
373
D-arvo, g/kg ka
697
Sokeri, g/kg ka
212
iNDF, g/kg ka
82
Tuhka, g/kg ka

96

ME, MJ/kg ka
OIV, g/kg ka
PVT, g/kg ka

11,2
86
40

Olki
743
54
427

Kerääjät + olki
245
138
422
649
217
115
96

6
51
-23

10,4
78
22

Laidunkokeessa oli 20 keväällä syntynyttä pässikaritsaa. Niistä 10 laidunsi noin hehtaarin kokoisella
kerääjäkasvilaitumella ja 10 verrokkiryhmänä tyypillisellä lammastilan syyslaitumella reilun kuukauden ajan. Laidunnuksen päätyttyä eläimet olivat vielä muutaman päivän laidun- ja säilörehuruokinnalla, jonka jälkeen ne teurastettiin.
Kerääjäkasvilaitumen pääsatokasvi ohra puitiin 24.8.2016, jonka jälkeen kerääjäkasvit saivat kasvaa
noin kaksi viikkoa ennen laidunnuksen aloitusta. Kuvissa 6 ja 7 näkyy, miten pelto vihersi tasaisesti
heti puinnin jälkeen.
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Kuvat 6 ja 7. Ohra ja kerääjäkasvikasvusto puitiin n. 25 cm:n sänkeen. Pelto vihersi tasaisesti kerääjäkasveista
heti puinnin jälkeen 24.8.2016. Kuvat Katariina Manni, HAMK.

Laidunnuksen alkaessa kerääjäkasvilaidun oli rehuarvoiltaan hyvää (taulukko 2), vastaten tyypillistä
apilavaltaista laidunrehua. Kuiva-ainesato oli keskimäärin 1000 kg ka/ha (kuva 8). Kerääjäkasvilaidun
maittoi eläimille hyvin (kuva 9). Seassa olevaa oljen syöntiä ei havaittu, vaan eläimet valikoivat tehokkaasti kasvuston lehtevimmät ja vihreimmät osat, jolloin syödyn rehun sulavuus oli parempi kuin
analysoidun rehun. Alussa lampaat söivät apilavaltaisimpia kohtia, mutta apilan vähetessä syönti jakaantui tasaisemmin koko laidunalueelle.
TAULUKKO 2 Kerääjäkasvien koostumus ja rehuarvot ilman olkea. Näyte otettu 5.9.2016.

Kuiva-aine, g/kg
Raakavalkuainen, g/kg ka
NDF, g/kg ka
D-arvo, g/kg ka
Sokeri, g/kg ka
iNDF, g/kg ka
Tuhka, g/kg ka

157
164
477
654
105
98
116

ME, MJ/kg ka

10,5

OIV, g/kg ka
PVT, g/kg ka

81
44
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Kuvat 8 ja 9. Pässikaritsat tulivat kerääjäkasvilaidunlohkolle 5.9., jolloin laitumella oli jo runsaasti syötävää.
Kuvat Katariina Manni, HAMK.

Taulukossa 3 on kerääjäkasvi- ja verrokkiryhmän kasvu- ja teurastulokset. Kerääjäkasvilaitumella
olleiden pässikaritsoiden päiväkasvu ei eronnut merkittävästi tavanomaisella laitumella kasvaneiden
kasvusta. Myöskään teurastuloksissa ei ollut merkittäviä eroja. Merkittävin ero oli teuraspainoissa,
joka oli kerääjäkasvilaitumella kasvaneilla 1,4 kg korkeampi kuin verrokkiryhmällä. Teuraspainot
olivat jo jopa turhankin korkeita, mikä saattoi aiheuttaa eläinten rasvoittumista. Lihakkuuden osalta
kaikki eläimet luokittuivat tyypillisiin lihakkuusluokkiin.
TAULUKKO 3

Kerääjäkasvi- ja verrokkiryhmän kasvu- ja teurastulokset.

Taloudellisesti tarkasteltuna kerääjäkasvilaitumella kasvaneet pässikaritsat tuottivat paremman teurastilin verrokkiryhmään verrattuna (taulukko 4). Kerääjäkasvilaitumella kasvaneiden pässien suuremmasta rasvaisuudesta johtuen niiden teurasruhojen keskikilohinta oli hieman alempi kuin verrokkiryhmän, mutta korkeampien teuraspainojen seurauksena niiden keskimääräinen ruhohinta oli verrokkiryhmää parempi. Teurashinnoitteluna käytettiin keskimääräisiä esimerkkihintoja.
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TAULUKKO 4 Kerääjäkasvi- ja verrokkiryhmän teurasruhon arvo.

Kerääjäkasvien siemenkustannus käytetyllä siemenseoksella ja kylvösiemenmäärällä oli 66,80 €/ha
(alv 0 %). Kustannuksia arvioitaessa tulee huomioida myös kerääjäkasvien mahdolliset vaikutukset
pääsatokasvin satoon. Huomioon tulee ottaa myös mahdolliset aitaamiskustannukset sekä juomaveden
järjestämiseen ja mahdollisen suojakatoksen tekemiseen liittyvät kulut. Kokeen laidunalue aidattiin
kolmella eri aitavaihtoehdolla. Aitausvaihtoehtoihin liittyvistä tiedoista ja kokemuksista tehtiin kooste,
joka löytyy hankkeen nettisivuilta. Kerääjäkasvien laidunnuksen taloudellista kannattavuutta tarkasteltiin kohdassa 4.2.4.
4.2.3 Biokaasun tuotanto
Kerääjäkasvien hyödyntämistä biokaasutuotannossa selvitettiin biokaasuenergiatuottojen, prosessoinnin ja ravinnekierrätyksen näkökulmasta. Kasveja säilöttiin kahtena syksynä (2015 ja 2016) rehusäilöntää vastaavalla tavalla noin kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen niitä käytettiin biokaasututkimukseen.
Biokaasututkimukseen valittiin ns. karjatilan näytteitä (A2, A3, A4, A6, A7, A8) ja lisäksi yksi viljatilan näyte (B8), jotta saatiin mukaan myös valkoapila. Kerääjäkasveista tehtiin monipuoliset analysoinnit ja määritettiin niiden metaanituottopotentiaali laboratoriotason panoskoetesteillä HAMKin
Visamäen laboratoriossa Hämeenlinnassa. Nämä tehtiin molempina syksyinä minisiilomittakaavassa
tehdyistä säilönnöistä. Syksyllä 2016 säilöttiin yhtä kerääjäkasvia (monivuotinen heinäseos) runsaampi määrä, ämpärimittakaavassa, jatkuvatoimista pilot-koereaktorimittakaavassa tehtävää biokaasututkimusta varten. Pilot-koereaktori sijoitettiin Mustialan vanhan navetan maitohuoneeseen, kunnostettiin ja modifioitiin ja otettiin käyttöön alkuvuoden ja kesän 2016 aikana käyttäen syötteenä lantaa.
Säilötyn kerääjäkasvin syöttö lannan sekaan aloitettiin v:n 2017 alusta. Yhteiskäsittelyä tutkittiin n.
kolmen kuukauden ajan.
Kerääjäkasvien laboratoriotason analysointitulokset ja metaanienergiatuottotulokset kahden kesän
näytteille on koottu yhdeksi tulosesitys-diasarjaksi, joka on julkaistu hankkeen nettisivuilla. Diasarja
on myös tämän raportin liitteenä 4. Kerääjäkasvin ja lannan yhteiskäsittelyyn liittyvät pilotreaktorikoetulokset on koottu yhteen raporttiin, liitteessä 5. Seuraavaan on tiivistetty päätulokset yleisellä tasolla.
Kerääjäkasvien sato ja laatu vaihtelivat merkittävästi vuosien 2015 ja 2016 välillä. Laatuvaihtelua
aiheutti erityisesti kerääjäkasvisatoon mukaan tuleva viljan sänkiolki. Mitä parempi on kerääjäkasvien
kasvu, sitä pienempi luonnollisesti on oljen osuus kasvustossa. Kesän 2015 sadoissa oljen osuus oli
tyypillisesti jopa puolet ja enemmänkin tuorepainosta, kun taas kesän 2016 sadoissa osuus jäi alle 20
%:iin, useilla jopa alle 10 %:iin. On kuitenkin todettava, että näytteiden epähomogeenisuudesta (olkiviherbiomassaseos) huolimatta analysointien rinnakkaistulokset olivat hyvin vastaavia, kuin myös eri
laboratorioissa mitatut vastaavat tulokset, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
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Oljella oli monia kerääjäkasvien biokaasuhyödyntämiseen liittyviä vaikutuksia. Mitä enemmän olkea
kerääjäkasvin seassa oli, sitä
• korkeampi kuiva-ainepitoisuus
• alempi typpi- ja fosforipitoisuus
• korkeampi C/N –suhde
• alempi metaanituotto sekä hitaampi hajoaminen biokaasuksi (kuva 10)
Metaanin ominaistuotto oli korkeimmillaan noin 400 litraa/kg kuiva-ainetta (TS) (näyte A8, kuva 11),
kun olkea ei ollut vihermassan seassa juuri lainkaan. Oljen osuuden kasvaessa tuotot laskivat. Pelkälle
oljelle mitattiin metaanituotoksi noin 200 litraa/kg TS. Mustialan lietelannalle tuotto oli noin 220 litraa/kg TS.

Kuva 10. Oljen vaikutus metaanituottonopeuteen: mitä enemmän olkea sitä hitaampi hajoaminen ja alempi metaanituotto.

Kuva 11. Kerääjäkasvien (sis. olkea), lietelannan ja oljen mitatut metaanituotot. Vasen y-akseli: metaanituotto
(litraa/kgTS); oikea y-akseli: oljen osuus (% tuorepainosta).
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Oljella on myös vaikutusta säilöntään ja korjuun järkevyyteen biokaasutuotantoa varten vastaavasti
kuin rehukäyttöäkin ajatellen. Näitä on pohdittu edellä Rehuntuotanto-kohdassa. Taloudelliset vaikutukset on arvioitu ja raportoitu tarkemmin kohdassa 4.2 4.
Kuvassa 12 on esitetty kerääjäkasvien metaanienergiatuotot hehtaarilta, perustuen taulukossa 5 esitettyihin satotietoihin ja ominaismetaanituottoihin. Hehtaarienergiatuotot vaihtelivat merkittävästi, välillä
2,5 – 9 MWh/ha, johtuen em. laatu- ja satoeroista. Taloudellisiin tarkasteluihin valittiin tuottoarvoksi
6,4 MWh/ha, mikä edusti monivuotisen heinäseoksen koeruuduilta 2016 kerätyn sadon energiasisältöä.

Kuva 12. Kerääjäkasvien metaanienergiatuotot (MWh/ha) vuosina 2015 ja 2016.
TAULUKKO 5 Kerääjäkasvien (sis.olkea) metaanienergiatuotto hehtaarilta, sekä laskennassa käytetyt satotiedot ja metaanin ominaistuottoarvot.

Metaanituottotesteissä tarkasteltiin myös typen liukoistumista panoskokeen aikana. Testin jälkeiset
ammoniumtyppipitoisuudet olivat korkeampia kuin ennen testiä, indikoiden typen liukoistumista biokaasutuksen aikana. Merkittävin liukoistuminen todettiin kerääjäkasvilla ilman olkea (A8-näyte): ammoniumtypen osuus kokonaistypestä nousi 33 %:sta 90 %:iin.
Pilot-biokaasukoereaktorin käynnistys ja ylösajo lietelannalla onnistui hyvin, kuin myös kerääjäkasvin
(monivuotinen heinäseos) seostus ja yhteiskäsittely lannan kanssa. Sekä pelkällä lietelannalla että kerääjäkasvi-lantaseoksella mädätysprosessi oli hyvin tasapainossa ja reaktoriin syötetty orgaaninen
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aines hajosi hyvin. Reaktorissa saavutetut biokaasutuotot vastasivat hyvin lähelle niiden maksimipotentiaalituottoa, mikä oli aiemmin tässä hankkeessa määritetty metaanituottopanostestissä.
Kerääjäkasvi-lantasyöteseoksen biokaasutuotto (380 - 440 litraa/kgVS) oli 40 - 100 l/kgVS korkeampi
kuin pelkällä lannalla saavutettu tuotto (320 - 400 l/kgVS). Suurempi määrä kerääjäkasvia seoksessa
olisi luonnollisesti lisännyt tuottoa enemmän. Tästä olisi seurannut kuivempi syöteseos, jonka käsittely
ei tässä käytetyllä märkäprosessointiin tarkoitetulla koereaktorilla olisi onnistunut. Syöteseoksen kuiva-ainepitoisuus säädettiin 11 %:iin, jolloin kerääjäkasvin osuus syöteseoksen orgaanisesta aineesta oli
välillä 7 - 11 %, riippuen käytetyn lietelantaerän TS-pitoisuudesta. Biokaasun metaanipitoisuuteen
kerääjäkasvin käytöllä ei ollut merkittävää vaikutusta: pitoisuus vaihteli välillä 52 - 59 % molemmilla
syötteillä. Kasvin käyttö lannan seassa alensi hivenen biokaasun H 2S -pitoisuuksia ja näin ollen paransi biokaasun laatua: H2S-pitoisuus lanta-ajossa oli n. 1000 ppm ja kerääjäkasvi-lantaseoksella n. 600
ppm. Ravinteet konsentroituivat mädätysjäännökseen, ja lisäksi typpeä liukoistui ammoniummuotoon. Kerääjäkasvi-lantasyötteessä ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli n. 50%, ja vastaavassa poisteessa eli mädätysjäännöksessä n. 68 %.
4.2.4 Kerääjäkasvien taloudellinen hyöty
Kerääjäkasvien taloudellista hyötyä arvioitaessa valittiin kullekin hyödyntämistavalle sopiva aluskasvinurmi. Laidunnukseen ja rehukäyttöön korjattavaksi sopivinta oli italian raiheinä – valkoapila – alsikeapila –seos, kun taas biokaasun raaka-aineeksi oli valittu ensimmäisen kasvukauden perusteella
monivuotinen heinäseos, jolla oli tehty pilot-bioreaktorikokeet. Kerääjäkasvien satotietoina käytettiin
kesän 2016 koeruutujen satoja (taulukko 6). Perusteluna tähän on, että kesällä 2015 kerääjäkasvit kasvoivat heikommin, koska viljan puinti ja kerääjäkasvien kasvuun lähtö viivästyi kasvukauden oloista
johtuen. Lisäksi kesällä 2015 ei ollut mukana koejäsentä, jossa kasvoi italian raiheinää ja valko- ja
alsikeapilaa. Vastaavalla koeruudulla B8 kasvoi ainoastaan valkoapilaa. Laitumelta 2016 saatu satotieto taas poikkesi koeruutujen sadosta, koska sato arvioitiin eri tavalla kehikkonäytteiden avulla. Koeruutujen kerääjäkasvisato korjattiin Haldrupilla.
TAULUKKO 6 Kerääjäkasvien satoja koeruuduilta (4 koeruudun keskiarvo) ja laitumelta

Sato (kg ka / ha)
B8 = italian raiheinä + valko- ja
alsikeapila, mineraalilannos
A4 = monivuotinen heinäseos,
karjanlanta

Koeruudut 2015
731 (vain valkoapila)

Koeruudut 2016
2 557

Laidun 2016
2 325

1 254

2 024

-

Lähtötilanne kaikille kolmelle hyödyntämistavalle oli sama. Alus- ja kerääjäkasvien viljelyyn saa tällä
hetkellä ympäristötukea, joka on 100 €/ha, mutta tukea myönnetään enintään neljäsosalle tilan pelloista. Kaikissa vaihtoehdoissa oletettiin tilalla olevan viljelyssä 100 ha peltoa, josta 25 hehtaarilla kevätohra sekä tämän alle kylvetty aluskasvinurmi. Kerääjäkasvien viljelyä varten tilan kylvökoneeseen
hankittiin lisälaite. Laskennan lähtötiedot kaikkien kolmen hyödyntämisvaihtoehdon osalta on esitetty
taulukossa 7. Laskelmissa käytetyt viitteet ovat liitteessä 1.
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TAULUKKO 7 Laskennan lähtötietoja

Ympäristökorvaus 2014
– 2020: Kerääjäkasvit
Siemenkustannus: italian raiheinä + valko- ja
alsikeapila
Siemenkustannus: monivuotinen heinäseos
Kylvökoneen lisälaite:
Tume Nova Comb 3,0 m
Ohran hinta
Oma työ

hinta
100 € / ha
66,80 € / ha

viite
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-jalomakkeet/viljelija/Documents/ymparistokorvaus.pdf
Ituset Oy, 2016

64,00 € / ha

Hankkija, Forssa, 11.4.2017

1 950 € (alv 0%)

Tume-Agri Oy, 2015

120 € / t

http://www.vyr.fi/fin/markkinatietoa/kotimaanhinnat/
Palva 2015

10,32 € / h

Laidunnus
Laidunnuksen taloudellinen hyöty rakentui taulukkoon 8 kootuista tuotoista ja kuluista. Perustulona
kerääjäkasvien viljelylle saatiin ympäristökorvausta. Laidunnusvaihtoehdossa kerääjäkasvina oli italian raiheinä – valkoapila – alsikeapila –seos (taulukko 6). Tälle laskettiin siemenkustannus. Vähennys
ohrasatoon arvioitiin kesän 2016 koeruutujen tulosten perusteella. Laidunnukseen liittyviä muuttuvia
tuottoja ja kuluja olivat aitauksen rakentamisen työkustannus (taulukko 8) sekä laidunnuksen tuotto
(taulukko 9). Kiinteitä kustannuksia olivat kylvökone ja aitaustarvikkeet, joiden kustannuksia on eritelty tarkemmin taulukossa 10. Hankkeen laidunnuskokeessa laitumelle rakennettiin myös katos. Tähän käytettiin Retronik Ky:n karsina-aitoja ja kevytpeitettä. Katosta ei kuitenkaan vaadita, joten sitä ei
huomioitu aitauskustannusten laskennassa. Lisäksi karsina-aidat olivat talvella käytössä lampolassa,
joten niitä ei hankittu laidunnusta varten.
TAULUKKO 8 Laidunnuksen taloudellinen hyöty

Muuttuvat tuotot ja kulut:
Ympäristökorvaus
Siemenkustannus
Vähennys ohrasatoon
Aitauksen työkustannus
Laidunnuksen tuotto
Yhteensä
Kiinteät kustannukset:
Kylvökone
Aitaustarvikkeet
Yhteensä
Vuosittainen hyöty
Ilman ympäristökorvausta
a

100 €/ha
-66,80 €/ha
-555 kg/ha
-10,32 €/h
160,58 €/ha a

25 ha
25 ha
25 ha
80 h
25 ha

0,12€/kg

hinta, €
1 950
2 842

käyttöikä, v
10
5 - 10

korko, %
5
5

Laidunnuksen tuotto laskettu taulukossa 9.
Aitaustarvikkeiden annuiteetti laskettu taulukossa 10.

b

€
2 500
-1 670
-1 665
-826
4 015
2 354
annuiteetti, €
-253
-406b
-659
1 695
-805
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TAULUKKO 9 Laidunnuksen tuotto

Painon lisäys kerääjäkasvilaitumella
Teuras-% (teuraspaino vs. elopaino)
Teuraspainon lisäys
Teuraskilohinta
Arvonnousu laidunnuksen aikana
Laidunnuksen hehtaarituotto

10,3 kg / lammas
44 %
10,3 kg * 0,44 = 4,56 kg
3,52 €/kg
4,56 kg * 3,52 €/kg = 16,06 € / lammas
16,06 € / lammas * 10 lammasta = 160,58 €/ha

TAULUKKO 10 Aitaustarvikkeiden hintatietoja ja annuiteetin laskenta

Hintatietoja

hinta
(alv 0%)
92,74 € / 50 kpl

Excel-lasikuitutolppa
Olli Super 6 –aitalanka
DeLaval – yhdistelmäpaimen ESE16BM
Yksi peltolohko
(50 lammasta / 5 ha)
tolppia
aitalankaa
sähköpaimen
yhteensä
5 peltolohkoa
(250 lammasta / 25 ha)

41,56 € / 1 000 m
159,68 € / 20 km
määrä
1 800 m
180 kpl
1 kpl

hinta (alv 0%)

käyttöikä
74,80 5
333,87 10
159,68 10
568,35
2 842 €

viite
http://www.hankkija.fi/Hevose
t_ja_lemmikit/tarhat-laitumetja-kentat/aitaus/

annuiteetti
-17,28
-43,24
-20,68
-81,91
-406 €

Saatu ympäristökorvaus kului kokonaan kerääjäkasvien siemenkustannusten sekä menetetyn ohrasadon korvaamiseen. Kerääjäkasvisadon hyödyntäminen laiduntamalla toi viljelijälle lisää tuloja. Laidunnuksesta saatu vuosittainen hyöty oli n. 1700 €. Ilman ympäristökorvausta laidunnuksesta ei kuitenkaan saatu riittävästi tuloja, jotta se olisi kattanut kerääjäkasvinurmen viljelystä aiheutuneet kustannukset.
Korjuu rehukäyttöön
Rehukäyttöä ajatellen viljan alla kasvatettiin samaa italian raiheinä – valkoapila – alsikeapila –seosta
kuin laidunnuksessa (taulukko 6). Tälle laskettiin siemenkustannus. Vähennys ohrasatoon arvioitiin
kesän 2016 koeruutujen tulosten perusteella. Vastaavasti kuin laidunnuksessa, myös tässä vaihtoehdossa kerääjäkasvisato hyödynnettiin rehuna, mutta se korjattiin ja säilöttiin pyöröpaaleihin. Korjuukustannuksena pyöröpaalaimelle käytettiin 0,07 € / kg ka (Lötjönen ja Niemeläinen 2014). Korjuukustannuksen raja-arvona voidaan pitää 2 000 kg ka / ha, jonka jälkeen korjuukustannus on suoraan verrannollinen korjattavan sadon määrään (Seppälä ym. 2014). Korjatun rehun arvona käytettiin lammastilalla käytettyä lampaille syötettävän paalirehun hintaa (0,10 € / kg ka, Latovainion lammas, suullinen
tiedonanto). Hinta arvioitiin näin alhaiseksi sadon sisältämän oljen takia, joka vähensi rehun ravintoarvoa. Myös korjuu rehukäyttöön paransi kerääjäkasvien viljelyn taloudellista kannattavuutta, mutta
tulos jäi heikommaksi kuin laidunnuksessa (taulukko 11).
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TAULUKKO 11 Rehukäytön taloudellinen hyöty

Muuttuvat tuotot ja kulut:
Ympäristökorvaus
Siemenkustannus
Vähennys ohrasatoon
Korjuukustannus
Sadon arvo
Yhteensä
Kiinteät kustannukset:

100€ /ha
-66,80 kg / ha
-555 kg / ka ha
2 557 kg / ka ha
2 557 € / kg ka

25 ha
25 ha
25 ha
25 ha
25 ha

0,12 € / kg
-0,07 € / kg ka
0,10 € / kg ka

hinta, €
1 950

käyttöikä, v
10

korko, %
5

Kylvökone
Yhteensä
Vuosittainen hyöty
Ilman ympäristökorvausta

€
2 500
-1 670
-1 665
-4 475
6 393
1 083
annuiteetti, €
-253
-253
830
-1 670

Korjuu biokaasun raaka-aineeksi
Biokaasukäyttöä ajatellen viljan alla kasvatettiin monivuotista heinäseosta (taulukko 6). Korjuukustannus laskettiin samalla tavalla kuin rehukäytössä, mutta sadon arvo määritettiin nyt nurmibiomassan
energiasisällön kautta. Lähtökohtana hyödyntämiselle biokaasun raaka-aineena oli, että tilalla on olemassa lantaan perustuva biokaasulaitos, vastaavanlainen kuin esim. Lantateko-hankkeen sikatilan biokaasulaitos (Luostarinen ym. 2016).
Jotta laitos pystyisi hyödyntämään nurmibiomassaa syötteenä, laitokseen hankittiin tätä varten syöttösuppilo ja –ruuvi (taulukko 12). Toisin kuin rehukäytössä, biokaasulaitoksen syötteessä oljen määrä
ei haittaa, koska myös oljesta saadaan prosessissa biokaasua. Sadon energiasisältö (6,4 MWh/ha) laskettiin kuiva-ainesadon ja monivuotisen heinäseoksen metaanintuottopotentiaalin avulla (kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.2.3 Biokaasun tuotanto). Maatilamittakaavan laitoksessa ei pystytä kuitenkaan
tuottamaan biokaasua täysin sadon energiasisältöä vastaavaa määrää. Esim. Luke Maaningan laitoksella tuotto jää noin 90 % teoreettisesta metaanintuottopotentiaalista (Luostarinen 2013).
Biokaasun rahallinen arvo määritettiin oletuksella, että biokaasusta tuotetaan CHP-yksiköllä (hyötysuhde 85 %) sähköä (35 %) ja lämpöä (50 %), jotka hyödynnetään tilalla (taulukko 13). Lisäksi oletettiin, että tila pystyy hyödyntämään lisäsyötteestä saatavan sähkön ja lämmön täysimääräisesti eikä
tuotanto vielä ylitä tilan energiankulutusta. Esim. Lantateko-hankkeen sikatilan lämmön kulutus on
790 MWh ja sähkönkulutus 580 MWh vuodessa. Pelkällä sian lietelannalla laitos pystyy tuottamaan
ainoastaan tilan vaatiman lämmön. Lisäsyötteen avulla myös osa tilan sähkönkulutuksesta pystyttäisiin
kattamaan.
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TAULUKKO 12 Biokaasukäytön taloudellinen hyöty

Muuttuvat tuotot ja kulut:
Ympäristökorvaus
Siemenkustannus
Vähennys ohrasatoon
Korjuukustannus
Sadon energiasisältö
Yhteensä
Kiinteät kustannukset:

100 € / ha
-64,00 € / ha
-407 kg / ha
2 024 kg / ka ha

25 ha
25 ha
25 ha
25 ha

0,12€ / kg
-0,07 € / kg ka

hinta, €
1 950
10 000

käyttöikä, v
10
10

korko, %
5
5

Kylvökone
Syöttösuppilo- ja ruuvi
Yhteensä
Vuosittainen hyöty
Ilman ympäristökorvausta

€
2 500
-1 600
-1 221
-3 542
9 419
5 556
annuiteetti, €
-253
-1 295
-1 548
4 008
1 508

TAULUKKO 13 Sadon energiasisällön arvo

Biokaasuntuotantopotentiaali ja toteuma reaktorissa:
MWh / ha
ha potentiaali, MWh
toteuma, %
6,4
25
161
90
Biokaasun hyödyntäminen sähkönä ja lämpönä:
sähkö 35 %
lämpö 50 %
yhteensä

toteuma, MWh
145
tuotettu, MWh
51
72

€ / MWh
100
60

€
5072
4347
9419

Kerääjäkasvuston korjuu ja käyttö biokaasun raaka-aineena oli kolmesta tarkastellusta vaihtoehdosta
kannattavin. Tämä sillä oletuksella, että tilalla on olemassa oleva biokaasulaitos ja että lisäsyötteestä
saatava energiamäärä pystytään täysimääräisesti hyödyntämään tilalla. Hyödyntäminen biokaasun
raaka-aineena parantaa myös kerääjäkasvisadon sisältämien ravinteiden hyödyntämistä. Biokaasuprosessin aikana osa nurmibiomassan sisältämästä typestä muuttuu ammoniumtypeksi. Vaikka kokonaistyppimäärä ei muutu, niin käsittelyjäännös sisältää enemmän kasveille heti käyttökelpoista liukoista
typpeä kuin syötemateriaali. Lisäksi käsittelyjäännös on mahdollista levittää juuri niille peltolohkoille,
jotka ravinteita eniten tarvitsevat.

4.3 Biosuodin
4.3.1 Biosuodinkokeiden tulokset
Vuoden 2016 huhtikuu – kesäkuu välisenä aikana olkisuodinkokeissa rakennettiin erilaisia biosuodinratkaisuja sitomaan Riuskanojan vesien ravinteita. Biosuodinratkaisuissa hyödynnettiin suodinmateriaalina maatilan ylijäämäolkea siten, että rakennettujen sovellusten teknologia- ja kustannustaso oli
erittäin alhainen. Pääasialliset työmenetelmät olivat biosuodinratkaisujen rakentamisen, käytettävyyden ja tehokkuuden selvittäminen. Käytännössä olkibiosuodinratkaisut ideoitiin, rakennettiin ja puret-
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tiin hankehenkilöstön voimin. Olkibiosuodinratkaisujen tehokkuutta arvioitiin automaattisten vedenlaatumittareiden tuottaman tiedon ja käytetyn biosuodinmateriaalin kokonaistypen kertymän avulla.
Huhtikuu – kesäkuu välisenä aikana tehtiin Riuskanojassa neljä erilaista olkibiosuodinkoetta (kuvat
13-16). Olkibiosuodinkokeita ei tehty heinä- elokuussa 2016 Riuskanojan liian pienen vesimäärän
vuoksi.

Kuvat 13, 14, 15, ja 16. Olkibiosuodinkokeita huhtikuusta kesäkuuhun vuonna 2016. Kuvat Jarkko Nummela,
HAMK.

Koe 1. Kokonainen olkipaalisuodin. Koe 2. Olkisuodinpanos klapisäkissä IBC-kontissa. Koe 3. Olkisuodinpanos kanaverkolla vuoratussa IBC-kontissa. Koe 4. Olkisuodinpanos ojarummussa.
Koe 1. osoitti, että olkipaalin vedenläpäisevyys on liian pieni läpivirtaussuodattimeksi ojaan. Paali
patosi ojan ja koe oli oh n. 5 minuutissa. Kokeissa 2, 3 ja 4 suodatusaika oli viikkoja ja niissä otettiin
näytteet käytetystä suodinoljesta. Näytteisiin valittiin olkea, joka oli selvästi ollut kosketuksissa ojaveteen suurimman osan kokeen kestoajasta. Vertailuksi analysoitiin käyttämättömän oljen kokonaistyppipitoisuus. Kaikki analysoitu olki oli peräisin samasta olkipaalista. Käyttämättömän oljen kokonaistyppipitoisuus (Ntot) oli 6,28 mgN/g ka. Käytetyn oljen typpipitoisuudet kokeissa olivat: Koe 2: 6,31
mgN/g ka, koe 3: 8,17 mgN/g ka ja koe 4: 7,28 mgN/g ka. Kokeessa 3 näytteen kokonaistyppipitoisuus oli kohonnut 1,89 mgN/g ka. Kokonaistypen lisäksi näytteistä analysoitiin myös TS % (total solids) ja VS % (volatile solids). Käyttämättömän oljen TS ja VS tuloksia ei voi verrata suoraan käytetyn
suodinoljen vastaaviin arvoihin. Sen sijaan VS/TS-suhde antaa viitteitä suotimeen kertyneen massan
luonteesta (orgaaninen / tuhka). Käyttämättömän oljen VS/TS oli 0,91 ja kokeen 3 suodinmassassa se
oli 0,67.
Toinen vaihe olkibiosuodinkokeista tehtiin syys- marraskuu 2016 välillä. Kokeet lopetettiin Riuskanojan jäätymisen vuoksi. Toinen koejakso suoritettiin käyttämällä ensimmäisessä koejaksossa hyväksi havaittua ojarumputyyppistä olkisuodinratkaisua. Toisessa koejaksossa mitattiin sekä kokonaistypen että –fosforin kertymistä olkibiosuodinmassaan. Lisäksi lisäkokeena simuloitiin ojakunnostus-
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työn aiheuttamaa kiintoainepäästöä ja mitattiin olkibiosuotimen kykyä sitoa vapautuneita kiintoaineita.
Toisen koejakson ravinnekertymät on esitetty taulukossa 14.
TAULUKKO 14 Toisen koevaiheen eri ikäisen olkibiosuodinmassan ravinne-, kiintoaine- ja orgaanisen aineen
pitoisuudet.

Toisen vaiheen suodatuskokeen typen sidonta oli selvästi huonompaa, kuin ensimmäisessä vaiheessa.
Käytettyihin suodinmassoihin sitoutuneen kokonaistypen määrä oli noussut ensimmäisessä vaiheessa
30% ja toisessa vaiheessa 11%. Toisessa vaiheessa mitattu kokonaisfosforin sidonta oli itseasiassa
negatiivista. Olkibiosuodinmassa luovutti fosforia ojaveteen. Lievä orgaanisen ja epäorgaanisen aineen suhteen (VS/TS) nouseminen voi kertoa esim. hiilipitoisen humuksen tarttumisesta suodinmateriaaliin. Tälläkin kertaa olkibiosuotimen vaikutus ojaveteen oli niin pieni, ettei se näkynyt automaattisissa vedenlaatumittareissa.
Ojaveden sekoittamisesta (kuva 17) aiheutuneen kiintoaineen sidonta olkibiosuotimeen antoi positiivisia tuloksia. Olkibiosuotimen vaikutus myllättyyn veteen pystyttiin osoittamaan vesinäytteillä suotimen ylä- ja alapuolelta. Parhaiten olkibiosuotimen vaikutus näkyi myllätyn Riuskanojan veden kokonaistypen (42 %) ja orgaanisen kokonaishiilen pitoisuuksien alentumassa (59 %).

Kuva 17. Ojaveden sekoittamista eli ”mylläämistä” kiintoaineen liikkeelle saamiseksi. Kuva Piritta Lohela,
HAMK.

Myös jatkuvatoimisia mittareita käytettiin testattaessa biosuotimia sijoittamalla ne ojaan biosuotimien
ylä- ja alapuolelle. Lyhytaikaisten olkibiosuodinkokeiden aikana ei kuitenkaan havaittu merkittäviä
muutoksia veden sameudessa tai nitraattipitoisuudessa.
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4.3.2 Olkibiosuodinkokeiden poikkeamat
Tavoite 1. Kehitetään olkibiosuodinratkaisu, jota voidaan hyödyntää valuma-alueilla ravinteiden pidättämisessä.
Toteutus: Olkibiosuodinratkaisu kehitettiin, mutta sen käytännön hyödynnettävyys ei
saavuttanut hankkeen aikana suodinratkaisulta odotettua tasoa.
Poikkeama: Kehitettyä olkibiosuodinratkaisua ei ehditty viemään tuotetasolla niin pitkälle, että maanviljelijä pystyisi sitä ilman erikoistaitoja ja mahdollisesti laitteita käyttämään. Lisäksi merkittäviin ravinnesidontatuloksiin pääseminen vaatisi suuria työpanoksia.
Poikkeaman syyt: Oljen kyvyn sitoa ojaveden ravinteita selvittäminen yhdessä käytännön olkisuodinratkaisun kehittämisen kanssa vaatii useita suodatuskokeita, joita Riuskanojan vaihtelevien olosuhteiden vuoksi ei pystytty suorittamaan riittävää määrää.
Tavoite 2. Suodatustehon parantamiseksi testataan myös biopolymeerien käyttöä.
Toteutus: Biopolymeerejä ei testattu.
Poikkeama: Biopolymeerin syöttöjärjestelmää, joka annostelisi oikean määrän biopolymeeriä ojaveteen sen ravinteiden saostamiseksi helpomman suodatettavuuden lisäämiseksi, ei toteutettu.
Poikkeaman syyt: Biopolymeeri ja sen syöttöjärjestelmä olisi ollut ristiriidassa hankkeen kokonaistavoitteiden kuten suodinratkaisun edullisuus ja helppokäyttöisyys ja siksi sen testaamisesta luovuttiin. Lisäksi toteutettavien testien määrä olisi noussut resurssien kannalta liian suureksi.
Tavoite 3. Saada ravinteet talteen olkibiosuotimeen ja kiertoon jatkohyödyntämällä käytetty olkipetimateriaali.
Toteutus: Tutkitut olkisuodinratkaisut keräsivät parhaimmillaan typpeä huomattavan
määrän. Niiltä osin kuin suotimista mitattiin fosforin kertymää, oli fosforin irtoaminen
suurempaa kuin sitoutuminen – eli ravinteiden osalta fosforinsidontatavoitetta ei saavutettu. Vaikka olkibiosuotimet pääsääntöisesti sitoivat itseensä typpeä, ei se näkynyt
Riuskanojan jatkuvatoimisten mittausten arvoissa. Tutkitun ojatöissä vapautuvan kiintoaineen sitomisessa olkibiosuodin osoittautui toimivaksi. Käytetty olkibiosuodinmateriaali olisi ollut kelvollista jatkohyödynnettäväksi maanparannuksessa, mutta jatkohyödyntämistä ei tehty.
Poikkeama: Olkibiosuodin sitoi typpeä mutta ei fosforia. Käytetyn suodinmateriaalin
uudelleenkäyttöä ei toteutettu.
Poikkeaman syyt: Biosuodin materiaali kuten olki, vaatii riittävän pitkän yhtäjaksoisen
käyttöajan, jotta suodinmateriaalin pintaan syntyvä mikrobikasvusto käyttää enemmän
fosforia, kuin oljesta irtoaa. Tällainen käyttöaika esim. hakesuotimilla on 100 pv, kun
nyt pisin koejakso olosuhteiden vuoksi oli n. 30 pv. Olkibiosuodinmateriaalin uudelleenkäyttöä ei toteutettu syntyneen pienen materiaalimäärän vuoksi.
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Tavoite 4. Olkibiosuodin testaus tapahtuu Riuskanojalla, missä samanaikaisesti mitataan vedenlaadun
muutoksia ojaan sijoitetuilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla.
Toteutus: Riuskanojan vedenlaatua seurattiin tavoitteiden mukaisesti. Vedenlaadusta ja
määrästä saatiin paljon tietoja, jotka mm. selittivät tämän työpaketin tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeama: Ei poikkeamaa.

4.3.3 Vesiseuranta
Riuskanojan vedenlaadun seurannassa käytetyt kaksi automaattista UV-VIS spektrometriaan perustuvaa optista mittalaitetta toimivat kasvukauden aikana hyvin. Mittareiden keräämä aineisto tuotti arvokasta tietoa vedenlaadun lyhytaikaisista muutoksista, jota manuaalinen näytteenotto ei voi tuottaa. Normaaliin näytteenottoon perustuvat vesinäytteet analysoitiin laboratoriossa. Automaattilaitteet
kalibroitiin näiden vertailunäytteiden avulla.
Runsaiden sateiden vaikutus oli nähtävissä ravinnevalumien lisääntymisenä etenkin kasvukauden alussa ja syksyllä. Kasvukauden edistyessä vedessä ei kuitenkaan havaittu merkittäviä ravinnepitoisuuden
nousua yksittäisten sadejaksojen yhteydessä. Mittareiden huoltaminen vaati useita käyntejä mittauspaikalla, sillä mittalaitteet likaantuivat nopeasti Riuskanojan suuren sameuden ja leväkasvun vuoksi.
Mittausjakso osoitti selkeästi, että automaattisten mittalaitteiden antamat lukemat tulee varmentaa
laboratorioanalyysein. Käytettäessä jatkuvatoimisia mittalaitteita ei päästä kokonaan eroon laboratoriossa tehtävistä vertailumäärityksistä. Koska kalibrointi on aina mittauspaikkakohtainen, on vertailunäytteitä syytä ottaa kattavasti mittausajanjakson aikana sekä suurista että pienistä pitoisuuksista tilastollisesti merkitsevän kalibrointiyhtälön saamiseksi.
Riuskanojan virtaamissa esiintyi suurta kausittaista vaihtelua, mikä vaikutti merkittävällä tavalla Riuskanojasta alapuoliseen vesistöön kohdistuvaan ravinnekuormitukseen. Havaintojaksoon osui mm.
leudon myöhäissyksyn sadejakso vuonna 2015, jonka seurauksena virtaamat nousivat huomattavasti ja
valtaosa kuormituksesta keskittyi kyseisiin muutamaan viikkoon. Riuskanojan keskimääräinen vuorokausikuormitus oli jatkuvatoimisen mittalaitteen antamien tuloksien perusteella korkeampi kuin laboratoriossa tehtyjen analyysitulosten perusteella (taulukko 15).
TAULUKKO 15 Riuskanojan keskimääräinen vuorokautinen kuormitus laskettuna automaattisen mittalaitteen ja
laboratoriomittausten perusteella.

Mittausjakso

Mittaustapa
Autom. mittalaite
Laboratorio

Kokonaisfosfori
kg/vrk
1,45
1,36

Nitraattityppi
kg/vrk
6,04
4,83

2015 (VII-XII)

2016 (IV-XI)

Autom. mittalaite
Laboratorio

0,26
0,18

1,57
0,71

Laitteiden keräämän datan siirto EMMI ympäristöndatahallintajärjestelmään mahdollisti vedenlaadun
reaaliaikaisen tarkkailun kaikille niille, joilla oli järjestelmään käyttöoikeus. Tavoitteena tulee olla,
että mittaustulokset ovat kaikkien nähtävillä. EMMI tarjoaa tulokset sekä graafiikkana että taulukkomuodossa. Kaikki vesiseurannan tulokset on kerätty nähtäville hankkeen kotisivuille.
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4.4 Säätösalaojitus
Säätösalaojitus- ja kontrollilohkolta mitattiin pohjaveden korkeutta, maaperän kosteutta ja nurmen
pituuskasvua sekä otettiin nurminäytteitä nurmen koostumuksen ja kuiva-ainesadon määrittämiseksi
kasvukauden 2016 aikana.
Säätösalaojitus- ja verrokkilohkon maaperän kasvukuntoa arvioitiin kaivamalla molemmille lohkoille
n. 50 cm:n syvyinen kuoppa ja tekemällä siitä silmämääräistä arviota. Silmämääräisesti arvioituna
lohkojen välillä ei ollut eroa. Multakerrosta oli n. 45 cm:n syvyyteen saakka, jonka jälkeen alkoi savikerros. Nurmen juuriston syvyys ylettyi 50 cm:n syvyyteen saakka. Maaperässä oli havaittavissa juurten muodostamia kasvukäytäviä ja multakerros oli kuohkeaa. Myös lieroja havaittiin.
Säätösalaojitus- ja verrokkilohkon välillä oli jonkin verran eroja pohjaveden syvyydessä (taulukko 16).
Säätösalaojituslohkolla pohjaveden pinnan korkeus oli keskimäärin verrokkilohkoa korkeammalla.
Maaperän kosteudessa havaittiin, että säätösalaojituslohkolla kosteus pysyi tasaisempana ja maaperä
oli kosteampaa verrokkilohkoon verrattuna (taulukot 17, 18 ja 19). Erityisesti 40 cm:n syvyydessä ero
oli havaittavissa koko mittausjakson ajan, mikä on kasvin vesitalouden ja kasvun kannalta merkityksellinen syvyys.
TAULUKKO 16 Pohjaveden syvyys säätösalaojitus- ja verrokkilohkoilla 23.5.-29.9.2016.

TAULUKKO 17 Maaperän pintakosteus säätösalaojitus- ja verrokkilohkoilla 23.5.-29.9.2016.
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TAULUKKO 18 Maaperän kosteus 40 cm:n syvyydessä säätösalaojitus- ja verrokkilohkoilla 23.5.-29.9.2016.

TAULUKKO 19 Maaperän kosteus 70 cm:n syvyydessä säätösalaojitus- ja verrokkilohkoilla 23.5.-29.9.2016.

Säilörehunurmen pituuskasvussa eikä nurmen koostumuksessa ollut merkittäviä eroja verrattaessa
säätösalaojituslohkoa verrokkilohkoon. Hehtaarisatoja verrattaessa verrokkilohkon sato oli hieman
säätösalaojituslohkon satoa suurempi. Yhden säilörehusadon perusteella ei kuitenkaan voida vielä
päätellä, johtuiko ero säätösalaojituksesta, kasvustonvaihtelusta vai jostain muusta mahdollisesta syystä. Silmämääräisesti arvioituna kasvustoissa ei näyttänyt olevan eroja.
Koealueella seurattiin kaivoveden ravinnepitoisuuksia yhden kasvukauden ajan ottamalla säätösalaojakaivoista ja verrokkilohkon kaivosta kerran kuussa vesinäytteet. Säätösalaojakaivoista otetuissa
vesinäytteissä kokonaistypen ja -fosforin määrä vaihteli kasvukauden aikana. Nitraattityppipitoisuudet
laskivat kasvukauden aikana.
Kasvukauden aikaiset sääolot olivat suotuisat nurmen kasvulle. Tämä saattaa olla yksi merkittävä syy
sille, ettei säätösalaojituksen ja verrokkilohkon välillä havaittu merkittäviä eroja nurmen kasvussa eikä
koostumuksessa. Mikäli kasvukauteen olisi ajoittunut selkeä kuiva kausi, eroja olisi saattanut tulla
esiin.
Nyt saadut tulokset perustuvat yhden kasvukauden aikaisiin tuloksiin tietyissä sääoloissa, joten niiden
perusteella on vielä vaikea sanoa pitkälle meneviä johtopäätöksiä säätösalaojituksen vaikutuksia. Kulunut kasvukausi oli melko sateinen, jonka vuoksi säätösalaojituksen mahdollisia vaikutuksia erityisesti kuivana kautena ei saatu selvitettyä. Alustavana johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että säätösalaojitus piti pellon vesitalouden ainakin hieman vakaampana verrokkilohkoon verrattuna, millä
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saattaa olla positiivinen vaikutus kasvien vesitalouteen erityisesti kuivana ajanjaksona. Kasvustoon
säätösalaojituksella ei ollut vaikutusta, mikä osaltaan saattoi johtua siitä, että kasvukauden sääolot
olivat melko sateiset eikä säätösalaojituksen tuomia mahdollisuuksia pidättää kosteutta maaperään
kuivana aikana pystytty hyödyntämään.
Poikkeama hankesuunnitelmassa olleesta oli, että suunniteltu paineanturin asentaminen kaivoon ei
toteutunut hankkeen aikana. Tämän seurauksena hankesuunnitelmasta poiketen veden virtaamavaihteluja ja ravinnevalumia ei saatu mitattua. Pellon valumavedessä olevista ravinteista saatiin kyllä tietoa
vesi-näytteiden perusteella, joita otettiin sekä säätösalaojitus- että verrokkilohkolta, mutta viereiseen
ojaan huuhtoutuvien ravinteiden kokonaismäärää ei pystytty mittaamaan, koska virtaaman mittaaminen ei onnistunut. Syynä tähän oli Riuskanojan vedenpinnan korkeus suhteessa molempien lohkojen
kokoomaputkien asennustasoon. Kokoomaputkien purkuputken alareuna oli alempana kuin Riuskanojan keskimääräinen vesipinta ja näin putkirakenteille ei saatu niiden tarvitsemaa vapaavirtausta,
jotta suunnitellut virtaamamittaukset olisi voitu suorittaa. Hankkeen sisällön suunnitteluvaiheessa ei
valitettavasti ollut vielä tarkkaa tietoa rakennettujen salaojaverkostojen asennustasosta.
4.5. Kustannukset ja hyödyt
Työpaketin 5, Kustannukset ja hyödyt, tulokset on raportoitu kohdassa 4.2.4 Kerääjäkasvien taloudellinen hyöty. Hankesuunnitelmasta poiketen olkibiosuotimen osalta kustannuksia ja hyötyjä ei lähdetty
arvioimaan, koska prototyypin kehitystyö jäi kesken. Rakennettu suodin ei sellaisenaan soveltunut
ravinteiden keräykseen ojavedestä. Säätösalaojitus toteutettiin ja sen kustannuksia on esitetty kohdassa
7.3. Tarkastelujakso jäi kuitenkin liian lyhyeksi ravinnevalumien vähentymisen arvioimiseksi ja tämän
takia myöskään kustannustehokkuutta ei pystytty tältä osin arvioimaan.

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset
5.1 Kerääjäkasvit
Kerääjäkasvien kenttäkokeet toivat täydentävää tietoa kerääjäkasveista, joiden on jo aiemmin todettu
auttavan ravinteiden kiertoa pellossa ja estävän niiden huuhtoutumista vesistöihin. Ravinneresurssin
kerääjäkasvikokeiden positiivinen merkitys on siinä, että ne osoittivat kerääjäkasvien syyssadon olevan korjattavissa ja hyödynnettävissä edelleen biokaasun raaka-aineena ja rehuna. Se lisää maatilojen
edellytyksiä ja motivaatiota käyttää kerääjäkasveja viljelyssään. Kerääjäkasveilla on todistettu olevan
Itämeren kuormitusta vähentävää vaikutusta ja tuloksemme puoltavat kerääjäkasvien käyttöä myös
maatilojen näkökulmasta.
Kokeet vahvistivat tuloksia kerääjäkasvien kyvystä kerätä ravinteita. Sen lisäksi ne vahvistivat tietoa,
että aluskasvina kasvaessaan kerääjäkasvi usein pienentää pääkasvin satoa. Vaikka kerääjäkasvien
onkin todettu parantavan pellon kasvukuntoa ja nostavan ajan mittaan satotasoa, on pääkasvin sadon
mahdollinen aleneminen riski kerääjäkasvien tehokkaalle käytölle. Viljelijä voi varovaisuussyistä kylvää aluskasvin siemenen liian myöhään tai liian pienellä siemenmäärällä. Sen vuoksi edelleen tarvittaneen myös taloudellista tukea ympäristötuen korvauksen muodossa. Toisaalta Ravinneresurssin kerääjäkasvikokeissa todettiin myös monivuotiset heinät lupaaviksi biokaasun raaka-aineena, vaikka niiden
pääkasvin satoa alentava vaikutus on pienehkö. Kun samalla kerääjäkasvin sadon korjaaminen kannustaa perustamaan kasvuston huolella, on niistä entistä enemmän hyötyä pellolle ja vesistöille.
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Kerääjäkasvien viljelyn ensisijainen tavoite on sitoa kasvukaudelta ylijääneet ravinteet kasvibiomassaan sekä lisätä pellon kasvipeitteisyyttä ja estää ravinteiden huuhtoutumista pellolta sadonkorjuun
jälkeen. Kerääjäkasvien sadon hyödyntäminen parantaa niiden viljelyn taloudellista kannattavuutta,
mikä puolestaan saattaa lisätä kerääjäkasvien viljelyä. Tämä ei myöskään heikennä kasvuston ravinteiden sitomiskykyä. Vaikka kerääjäkasvien maanpäällinen sato korjattaisiin, jää peltoon silti juuribiomassaa, joka sisältää noin puolet kasvin biomassasta. Tämä vähentää talvikauden aikaista eroosiota
ja etenkin fosforin karkaamista vesistöihin.
Kerääjäkasvien korjuu saattaa jonkin verran vähentää kasvuston ravinteiden ottoa maasta. Mikäli
sääolot ovat suotuisat, eikä eläintiheys laitumella ole liian suuri, kasvusto jatkaa kuitenkin edelleen
kasvuaan samalla käyttäen ja sitoen ravinteita ja estäen niiden huuhtoutumista. Jos rehu korjataan säilörehuksi, ravinteiden pidättämisen kannalta olisi hyvä, jos se tehtäisiin mahdollisimman myöhään. On
myös huomattava, että kun kasvusto korjataan, pellosta poistuu ravinteita rehun mukana. Toki eläinten
rehuna käytettäessä ravinteista osa palaa virtsan ja sonnan mukana takaisin maahan.
Laidunnusta harjoittavilla tiloilla haasteena on monivuotisten laidunnurmien hidastunut kasvu loppukesästä. Laidunruohon riittävyys ja hyvän laadun varmistaminen saattaakin olla syyslaidunnusta rajoittava tekijä. Kerääjäkasvien hyödyntäminen syyslaidunnuksessa voi olla ratkaisu monivuotisten laidunnurmien ehtymiseen syksyllä. Jos tilan peltopinta-ala on rajallinen eikä riitä kerääjäkasvikasvustojen perustamiseen, ratkaisuna voi olla kotieläin- ja kasvinviljelytilojen välinen yhteistyö. Tällöin tilojen välillä voidaan esimerkiksi jakaa kerääjäkasvien viljelykustannuksia ja vastavuoroisesti kotieläintilalliset voivat hyödyntää kerääjäkasveja rehuna. Samalla lisätään kerääjäkasveista saatavia hyötyjä.
Kerääjäkasvisadon korjaamisella biokaasuhyödyntämistä varten on pellon ja ravinteiden pidättymisen
näkökulmasta samat vaikutukset kuin edellä rehukäytön yhteydessä on kuvattu. Erona se, että ravinteet
voidaan biokaasuhyödyntämisen kautta palauttaa peltoon mädätysjäännöksen muodossa moninaisemmin kuin eläinten virtsana ja sontana. Mädätysjäännöstä prosessoimalla voidaan tuottaa typpi- ja fosforipitoisia jakeita käytettäväksi niitä eniten tarvitsevilla pelloilla, ja korvata ostolannoitteita.
Kerääjäkasvien biokaasutuottotutkimus antoi uutta tietoa kerääjäkasvisadon laatuvaihtelujen vaikutuksesta biokaasuhyödyntämiseen. Kokeet osoittivat konkreettisesti oljen vaikutukset viherbiomassaseokseen ja sen hyödyntämiseen. Tulosten perusteella viljelijä osaa paremmin arvioida, milloin sato kannattaa hyödyntää biokaasutuotannossa, jos esim. vertailussa on energiatuotto vs. korjuukustannukset.
Tulokset osoittivat, että kerääjäkasveja voidaan hyödyntää biokaasutuotannossa kannattavasti. Tämä
toivottavasti kannustaa viljelijöitä myös kerääjäkasvien laajamittaisempaan viljelyyn. Näin saavutetaan halutut positiiviset vaikutukset ravinnevalumien vähentyessä ja ravinnekierron tehostuessa. Kerääjäkasvien käyttö biokaasutuotannossa tuo ravinnekierron ohella myös muuta positiivista vaikutusta
maatilatasolla. Oma bioenergiatuotanto kasvaa ja energiaomavaraisuus paranee. Kerääjäkasveilla voidaan korvata tilalla muun viherbiomassan kuten nurmen viljelyä biokaasutuotantoa varten.
5.1.1 Kerääjäkasvien potentiaali estää typen ja fosforin huuhtoutumista
Typpi
Koeruuduilla kerääjäkasvien tuottamat maanpäälliset biomassasadot olivat samaa luokkaa kuin 1990luvun aluskasvikokeissa. Niissä heinäkasvit vähensivät typen huuhtoutumisriskiä noin 10 kg/ha. Myös
muiden tutkimusten perusteella päästään samaan suuruusluokkaan, koska Suomessa typen huuhtoutuminen pelloilta on keskimäärin 15 kg/ha/v ja heinäkasvit kerääjäkasveina vähentävät sitä keskimäärin
50 - 60 % .
Apilakasvit keräävät typpeä maasta, jos sitä on runsaasti tarjolla. Pääosin ne kuitenkin sitovat typpensä
ilmasta. Apiloita onkin suositeltavaa käyttää seoksessa heinäkasvien kanssa. Vaikka tämän hankkeen
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kokeissa puna-apilan ja italianraiheinän seoksen sato poikkesi suuresti kahden eri vuoden välillä, voidaan vaikutuksen huuhtoutumiseen olettaa olleen samaa luokkaa, koska satoero johtui puna-apilan
erilaisesta kasvusta eri vuosina.
Laskennallisesti voitaneen todeta italianraiheinän vähentävän typen huuhtoutumista noin 10 kg/ha ja
monivuotisen heinäseoksen noin 8 kg/ha. Apilan ja italianraiheinän seoksen huuhtoutumista vähentäväksi vaikutukseksi voidaan arvioida myös noin 8 kg/ha.
Itämeren valuma-alueen kerääjäkasvien kokonaispinta-alan arviointiin vaikuttaa moni tekijä. Tässä
yksi esimerkki vaikutuksen arvioinnista. Otetaan lähtökohdaksi rannikkoalueiden kevätviljojen pintaala 100 000 ha ja oletetaan kerääjäkasveja käytettävän puolella pelloista. Tällöin on kerääjäkasvien
pinta-ala rannikkoalueilla 50 000 hehtaaria. Oletetaan keskimääräiseksi typen huuhtoutumisen vähenemäksi 8 kg/ha. Näin ollen laskennallinen typen huuhtoutumisen väheneminen Itämereen on 400
tonnia vuodessa. Tämä kuvaa suuruusluokkaa, johon voitaneen realistisesti päästä. On kuitenkin hyvä
muistaa, että vedet virtaavat kohti Itämerta myös tätä kauempaa. Toisaalta, ainakin tämän hetken ympäristökorvauksen perusteella realistisena kerääjäkasvien tavoitealana voitaneen pitää 25 % tilan peltoalasta. Vuoden 2016 kerääjäkasviala koko maassa oli noin 130 000 ha.
Fosfori
Fosforin osalta voitaneen sen huuhtoutumisen riskin vähenemää ainakin suuntaa-antavasti laskea korjatun biomassan fosforipitoisuuden perusteella. Kerääjäkasvimenetelmä, jossa syksyn kasvusto korjataan talteen, poistaa siltä osin kasvustosta talven aikana liukenevan ja vesien mukana huuhtoutuvan
fosforin. Tämä riski on todennettu mm. suojavyöhykkeillä, jos kasvusto jää talven ajaksi pellon pintaan.
Tulosten perusteella kerääjäkasvien kyky estää huuhtoutumista vaihteli fosforin osalta enemmän kuin
typen osalta, koska myös apilan keräämällä fosforilla on merkitystä. Apiloiden sato puolestaan vaihteli
vuosien välillä enemmän kuin etenkin italianraiheinän. Viljatilan suurin kerääjäkasvien fosforisato
korjattiin apilan ja italianraiheinän seoksesta vuonna 2016, lähes 8 kg/ha. Vuonna 2015 vastaavan
seoksen fosforisato oli puolta pienempi, koska apilakasvusto oli hyvin vähäinen. Myös heinälajien
fosforisato oli vuonna 2016 suurempi, vaikka ero vuoteen 2015 nähden oli suhteellisesti pienempi kuin
apilaseoksella. Kahden vuoden keskiarvona italianraiheinän korjattu fosforisato oli lähes 5 kg/ha, monivuotisten heinien hieman yli 3 kg/ha sekä apilan ja italianraiheinän seoksen noin 5,5 kg/ha.
Jos kerääjäkasvisadon mukana poiskorjatun fosforin määrä lasketaan samalle peltoalalle kuin typen
huuhtoutumisesimerkissä, eli 50 000 hehtaarille, ja käytetään keskimääräisenä fosforisatona 5 kg/ha,
poistuu rannikkoalueiden pelloilta fosforia vuodessa 250 tonnia. Laskelma on suoraviivainen eikä
välttämättä täsmälleen vastaa fosforin huuhtoutumisen vähenemistä, vaan enemmänkin riskin vähenemistä siihen nähden, että kasvusto jätettäisiin peltoon. Tarkastelussa on hyvä muistaa ainakin kaksi
tekijää. Ensinnäkin, kasvit voivat kerätä maasta fosforia, joka olisi siellä paremmassa turvassa huuhtoutumiselta. Toiseksi, kaikki kasvustossa oleva fosfori ei huuhtoudu vesiin, vaan osa palaa takaisin
maahan ja uudelleen kiertoon.
Fosforitarkastelu edellyttää tarkempaa kyseisen ravinteen kiertoon perehtymistä kuin mitä tämän
hankkeen puitteissa oli mahdollista tehdä. Tässä hankkeessa tuotettu tieto on kuitenkin hyödynnettävissä mahdollisten tulevien fosforitutkimusten tausta-aineistona.
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5.2 Biosuodin
Suomessa ojiin valuvien ravinteiden määrä on kokonaisuudessaan niin suuri, että niillä on vaikutusta
Itämeren ravinnekuormitukseen. Tutkitun Riuskanojan ravinnepitoisuudet ovat tyypillisiä maatalousvaltaisille alueille ja vuosittainen kertymä jo konkreettisesti havaittava määrä. Esimerkiksi jos oletetaan erittäin karkeasti Riuskanojan keskivirtaamaksi 50 l/s ja tarkastellaan 270 päivän ajan virtausta
vuonna 2016 mitatulla 1,125 mgNtot/l pitoisuudella, on kokonaistyppkuorma tänä aikana 1312,2 kg.
(vaihtoehtona Lammin laskut: Riuskanojan vuosittaiseksi kuormitukseksi arvioitiin n. 600-2200 kg
typpeä ja n. 100-500 kg fosforia). Toimenpiteitä on yleensä helpompi toteuttaa virtaamiltaan pienillä
valuma-alueilla ja niiden vaikutus voi olla merkittävä Itämereen huuhtoutuvan kokonaiskuormituksen
vähentämisessä.
Olkibiosuodin Riuskanojassa pystyi todistettavasti sitomaan varsinkin kesäaikana itseensä kokonaistyppeä ja kiintoaineita mitattavan määrän (1,89 mgN/g ka olkea ja TOC alentuma 59 %). Ojaveden
alhaisen ravinnepitoisuuden vuoksi ravinnekierron kannalta esim. vaikuttavan kokonaistyppimäärän
sitominen olisi kuitenkin vaatinut suurta olkimäärää (n. 2570 kg oljen kuiva-ainetta. Aiemmilla laboratoriokokeissa saavutetulla kokonaistypensidonta-arvolla olkimäärä olisi ollut n. 170 kg/pv.) ja riittävän pitkää olkibiosuotimen viipymäaikaa ojavedessä. Näiden toteuttaminen hankkeessa asetettujen
olkibiosuodinratkaisun yksinkertaisuus- ja edullisuustavoitteiden kannalta olivat haasteellisia. Varsinkin Riuskanojan suuret vedenvirtausmäärien vaihtelut vaatisivat mittavia rakennelmia virtauksen tasaamiseksi, jotta olkibiosuotimen ojaveden kanssa vaikutuksessa oleva osa ja sen läpi virtaava vesimäärä ei muuttuisi huomattavasti noin 100 toimintapäivän aikana.
Tässä hankkeessa tehtyjen olkibiosuodinratkaisujen vaikutukset ojaveden ravinteiden kiertoon ja Itämeren ravinnekuormitukseen ovat pienet. Hankkeessa tutkittu säätösalaojatekniikka voisi kuitenkin
tarjota keinoja olkibiosuotimen tehokkaamman toiminnan mahdollistavan virtauksen tasaamiseksi.
Säätösalaojitusrakenteiden kaltaisia järjestelyjä on käytetty mm. viime aikoina paljon USA:ssa tutkittujen hake denitrifiaaktiosuodattimien virtauksien ja viipymien säätämiseksi.
Itse biosuodinaineena olki on edullinen, helposti saatava, ravinnekierrätettävä ja toimiva. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voitaisiin saavuttaa enemmän vaikutuksia ravinteiden kiertoon ja Itämeren
kuormituksen vähentämiseen, lisäämällä olkibiosuodinratkaisun teknisyyttä. Kuten muillakin biosuodinratkaisuilla on myös olkibiosuotimen toiminnan kannalta tärkeää riittävä ja tasainen ravinnesekä vesimäärä. Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa ympäri vuoden virtaavan Riuskanojaa isomman
ojan viereen rakennettua sivuvirtatyyppisesti asennettua olkibiosuodinta, jonka läpivirtaavaa vesimäärää säädetään säätösalaojateknologian avulla. Suotimen koko voidaan valita virtauksen määrän mukaan. Tärkeintä on saada ojavesivirtaama säilymään olkibiosuotimen läpi saman suuruisena lähes koko
vuoden ympäri.
5.3 Säätösalaojitus
Peltojen valumavesien hallinta on kokonaisvaltaista vesien hallintaa, jonka merkitys korostuu yhä
enemmän sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Vesienhallinta liittyy yhtä lailla runsaisiin sade- ja sulamisvesiin kuin kasvukauden aikaisiin kuiviin ajanjaksoihin. Vesien hallintaan liittyvät toimenpiteet
ovat merkittäviä viljelyn kehittämisen työkaluja niin ravinteiden käytön tehostamisessa kuin ympäristöystävällisen viljelyn edistämisessä. Kun pellon vesitalous on kunnossa, maan kasvukunto ja rakenne
paranee, valumavesien mukana huuhtoutuvien ravinteiden aiheuttama ympäristökuormitus pienenee ja
suurempi osa ravinteista jää viljelykasvien käyttöön.
Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että säätösalaojitus vähentää vuotuista typpikuormitusta 0,4-2 kg/ha (3-13 %). Ilman säätösalaojituksen vaikutusta arvioidaan, että salaojitetun
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pellon kautta huuhtoutuvan fosforin määrä olisi keskimäärin 0,3-0,6 kg/ha vuodessa. Liukoisen fosforin pidätyskyvyn osalta pohjamaahan on merkityksellistä se, kuinka pitkä viipymä vedelle saavutetaan.
Tutkimusten mukaan noin vuorokauden viipymällä saavutetaan se, että liukoisella fosforilla on riittävästi aikaa pidättyä pohjamaahan. Käytännössä tätä on mahdollista säädellä säätösalaojituksen avulla.
Lisäksi säätösalaojituksen avulla on mahdollista säädellä vuotuista kokonaisvaluntaa noin 10-24 mm
osalta. Säätösalaojituksella onkin vaikutusta valunnan ajankohtaan, sillä padotus vähensi tai esti kokonaan kesäaikaiset valunnat. Valunta lisääntyi jonkin verran syksyllä, kun padotus purettiin.
Taloudelliset tekijät ovat luonteva kannustin lisätä säätösalaojituksen käyttöönottoa. Yksi taloudellinen vaikutus on se, jos säätösalaojituksen avulla saadaan parannettua pellon tuottavuutta. Lisäksi on
syytä huomioida, että tuottavuuden mahdollisen parantumisen lisäksi säädön avulla parannetaan vesien hallintaa, jolla on vaikutusta pitempiaikaiseen ravinteiden käyttöön sekä myös eroosion torjuntaa.
Lisäksi pellon pohjamaan oikeanlaisella kosteustasapainolla voidaan vähentää varsinkin vahvojen
multavien peltoalueiden painumista tai kulumista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ylläpidetyn
säädön avulla on mahdollista saada pidempi käyttöaika rakennetulle salaojitukselle sekä siihen sidotulle pääomalle.
Säätösalaojituksen hyötyjen todentamisen haasteena on se, että positiiviset vaikutukset tulevat usein
näkyviin vasta pidemmän ajan kuluessa tai niitä on vaikea tilatasolla mitata. Lisäksi erilaiset kasvukauden aikaiset sääolot vaikuttavat siihen, kuinka suuri hyöty säätösalaojituksesta eri vuosina saadaan.
Joka tapauksessa säätösalaojitus tulee nähdä pitkäaikaisena investointina, jonka hyödyt tulevat esiin
erityisesti pellon vesitalouden hallinnan, parantuneiden kasvuolosuhteiden ja salaojituksen käyttöajan
pidentymisen kautta. Säätösalaojituksen merkitys saattaa jatkossa lisääntyä, jos ilmaston muutokseen
liittyvät ääriolosuhteet lisääntyvät kuten on ennustettu. Varsinkin pitkien kuivien jaksojen aikana säätösalaojituksen avulla varastoitu vesi saattaa viljeltävän kasvin kannalta olla merkittävä. Säätösalaojitus antaa myös jatkossa mahdollisuuden altakasteluun. Tällöin lisävettä voidaan ohjata rakennettuun
kokoomaojaan esim. yläosaan rakennetun varastoaltaan kautta tai pumppaamalla lisävettä alimman
säätökaivon kautta alapuolisesta laskuojasta.
Säätösalaojaverkoston ylläpitoon liittyvät säätötoimet eivät ole kohtuuttomat, kunhan vain asian ylläpitämiseksi on luontaista kiinnostusta. Pellolle erikseen asennettavien pohjavesiputkien avulla on
helppo varmentaa, että säädetty veden pinnan taso on varmasti viljeltävän kasvin kannalta oikeassa
korkeustasossa koko kasvukauden ajan.
Toteutettujen kohteiden ja niiden antamien esimerkkien kautta haluttuja asioita voidaan edistää. Tässä
mielessä Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön -hanke toimi hyvänä tiedonvälittäjänä ja Mustiala kohteena, jossa voi käydä tutustumassa rakennettuun säätösalaojitusjärjestelmään.

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset
Hankesuunnitelman mukaisesti viestinnän ensisijaisena tavoitteena oli jakaa tietoa ravinteiden kierrätyksestä ja maatalouden vesiensuojelusta. Pääkohderyhmiä olivat viljelijät, alan opiskelijat, tutkimuslaitokset ja neuvontaorganisaatiot. Tavoitteena oli myös, että viestintä on avointa ja sitä toteutetaan
koko hankkeen ajan. Näihin tavoitteisiin peilattuna viestintä kokonaisuudessaan onnistui hyvin.
Viestinnällisiä toimenpiteitä tehtiin säännöllisesti koko hankkeen ajan, viestintä oli monipuolista ja
kattoi kaikki hankkeen toimenpiteet. Nettisivuille koottiin kaikki hankkeessa tuotettu materiaali ja se
on sieltä helposti saatavilla. Liitteeseen 2 on koottu hankkeen tiedotukseen liittyneet toimenpiteet ja
mediat, joissa hanke on ollut esillä.
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Hanketta esiteltiin useissa alan tapahtumissa ja tehdyistä toimenpiteistä ja saaduista tuloksista kirjoitettiin useita ammattilehtikirjoituksia. Ammattilehtikirjoitusten avulla saavutettiin laaja-alainen alan
toimijajoukko ja asiat pyrittiin esittämään mahdollisimman käytännönläheisesti.
Koulutus- ja pellonpiennarpäivät järjestettiin oppilaitosympäristössä, mikä mahdollisti opiskelijoiden
helpon osallistumisen näihin tilaisuuksiin. Näin hankkeessa tuotettua tietoa saatiin välitettyä tehokkaasti tulevaisuuden viljelijöille. Hankesuunnitelman mukaisesti järjestettiin kaksi Pellonpiennarpäivää ja kaksi koulutuspäivää ja hankkeen tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa:
• Kerääjäkasvit keräävät väen pellonpientareelle -pellonpiennarpäivä 8.10.2015
• Kerääjäkasvien monet mahdollisuudet -koulutuspäivä 8.4.2016
• Kerääjäkasvit keräävät ja tuottavat -pellonpiennarpäivä 23.9.2016
• Ravinneresurssi-päivä 11.4. 2017, jossa Pellon vesien hallinta ja ravinnevalumien ehkäisy koulutuspäivä ja Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön -hankkeen loppuseminaari
Nämä olivat kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin kutsuttiin myös median edustajia paikalle. Tilaisuuksissa osallistujat pääsivät konkreettisesti näkemään hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä ja kuulivat
asiantuntijoiden teemakohtaisia alustuksia. Kaikkien tilaisuuksien esitykset taltioitiin hankkeen nettisivuille. Lisäksi Ravinneresurssi-päivän esitykset lähetettiin suorana live-lähetyksenä, jolloin tilaisuuteen pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä.
Hankkeen toiminnasta ja tuloksista laadittiin mediatiedotteita alueellisille ja valtakunnallisille tiedotusvälineille (mm. paikallislehdet, Maaseudun tulevaisuus, ammattilehdet). Toimittajat kutsuttiin mukaan Pellonpiennarpäiville ja hankkeen muihin tilaisuuksiin. Tällä pyrittiin tehostamaan viestinnän
laaja-alaisuutta. Viestinnän arvona oli erityisesti laaja-alainen näkyvyys eri foorumeissa ja tiedon
helppo saatavuus. Viestinnän avulla hankkeessa tuotettua tietoa pyrittiin muuntamaan mahdollisimman käytännönläheiseksi tiedoksi. Hankkeen toimenpiteistä tehtiin myös opinnäytetöitä, jotka osaltaan
toimivat tärkeässä roolissa tiedonvälityksessä. Suurin viestinnällinen haaste oli viljelijöiden saaminen
hankkeen tilaisuuksiin.

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen
7.1 Kerääjäkasvit
Tulokset osoittivat kerääjäkasvien syyssadon hyödyntämisen mahdollisuudet korjattuna biomassana.
Korjuu on mahdollista tehdä maatiloille nurmenkorjuussa käytettävillä koneilla. Korjuu on järkevää,
mikäli kasvustosta saadaan hyvien viljelytapojen ja otollisten sääolojen ansiosta riittävän rehevä.
Hankkeessa ei määritetty varsinaista raja-arvoa sadon hyödyntämiselle. Aikaisemmissa tutkimuksissa
on kuitenkin todettu, että nurmen korjuukustannukset alkavat nousta, jos kuiva-ainesato jää alle 2 000
kg ka/ha. Hankkeessa testatut kerääjäkasvien hyödyntämistavat lisäsivät kerääjäkasviviljelyn taloudellista kannattavuutta. Ilman ympäristökorvausta kannattavaa oli kuitenkin vain sadon hyötykäyttö biokaasun raaka-aineena. Poliittista tukea kerääjäkasveille tultaneen jatkossakin tarvitsemaan ympäristötuen muodossa, mutta menetelmä on kestävä myös siksi, että se parantaa maan kasvukuntoa ja antaa
maatiloille lisää mahdollisuuksia taloudellisesti kannattavaan tuotantoon. Jatkossa kerääjäkasvien hyvistä ominaisuuksista kerrottaessa tulee muistaa myös tässä hankkeessa todettu syyssadon hyödyntämisen mahdollisuus.
Kerääjäkasvien rehunkorjuuseen saattaa liittyä haasteita. Erityisesti sellaisena vuonna, jolloin kerääjäkasvit eivät ole kasvaneet hyvin ja oljen osuus kasvustossa on suuri, rehun tiivistäminen saattaa vaikeutua ja aiheuttaa ongelmia rehun säilönnässä. Lisäksi, jos satotaso jää kovin alhaiseksi, ei koneellinen korjuu ole kannattavaa. Tällöin korjuukustannukset suhteessa saadun sadon määrään ja laatuun
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ovat korkeammat kuin tilanteessa, jolloin kerääjäkasvit ovat kasvaneet hyvin. Jos heikosti kasvaneet
kerääjäkasvit halutaan hyödyntää rehuksi, on kerääjäkasvien laiduntaminen säilöntää varmempi ja
todennäköisesti myös kustannustehokkaampi vaihtoehto. Säilörehun tekoon myöhään syksyllä liittyy
myös esikuivatusongelma, sillä poutaisellakin säällä ilman kosteus on syksyllä suurempi eikä kasvusto
kuivu karholla kuten kesällä. Tämä on syytä ottaa huomioon säilöntää suunniteltaessa. Toisaalta olki
helpottaa osittain esikuivausta, koska karho on ilmavampi. Lisäksi rehua säilöttäessä se sitoo puristenestettä estäen puristenestetappioita.
Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että kerääjäkasvit soveltuvat lampaiden syyslaidunnukseen ainakin sellaisena vuonna, kun kasvusto kasvaa hyvin. Laiduntavat eläimet pystyvät syödessään
valikoimaan niin, että ne syövät pääosin lehtevää, hyvin sulavaa kasvustoa ja jättävät huonommin
sulavat kasvinosat ja oljen sängen syömättä. Näin ne saavat kasvuston ravinteikkaimman osan ravinnokseen. Erityisesti teuraskaritsoiden ruokinnassa hyvä kerääjäkasvikasvusto on potentiaalinen laidunrehu. Koska kasvukaudet saattavat olla hyvinkin erilaisia ja ne vaikuttavat myös kerääjäkasvien kasvuun, ei yksinomaan kerääjäkasvilaitumien varaan voi rakentaa laidunrehun riittävyyttä. Huonona
vuonna kerääjäkasvien sadontuotto saattaa jäädä hyvinkin vähäiseksi, eikä silloin niiden hyödyntäminen laitumena ole järkevää. Hyvänä vuonna kerääjäkasvilaitumien avulla on mahdollista pidentää
laidunkautta.
Yleisesti ottaen biokaasuhyödyntämisen näkökulmasta merkittävää on kerääjäkasvin laatu- ja satovaihtelut. Oljen osuus kerääjäkasvin seassa vaikuttaa merkittävästi tämän vihermassan laatuun ja
edelleen biokaasuprosessointiin, mädätysjäännöksen laatuun ja hyödyntämisessä saavutettuihin hyötyihin. Vastaavasti myös kerääjäkasvisato on ratkaiseva sen hyödyntämisen, ja ylipäätään korjuun
järkevyyden kannalta. Kerääjäkasvin märkäprosessointi yhteiskäsittelynä tyypillisen lehmänlietelannan (ka-pitoisuus n. 7-9 %) kanssa onnistuu maksimissaan noin 30 p-% osuudella, mitä rajoittaa seoksen kuiva-ainepitoisuus. Mitä kuivempaa vihermassa on, eli mitä enemmän kerääjäkasvin joukossa on
olkea, sitä vähemmän sitä voi seostaa lannan kanssa, että vielä pysytään märkäprosessoinnin karajoissa. Kun kerääjäkasvin laatu tunnetaan ja osataan tämä huomioida biokaasusyötteenä, niin kerääjäkasvi toimii kuten muukin kasvibiomassa hyvänä biokaasun lähteenä. Biokaasun tuotanto tarjoaa
hyvän vaihtoehdon kerääjäkasvisadon hyödyntämiseen, ja mahdollistaa niiden pellosta ottamien ravinteiden kierrättämisen, minne halutaan.
Tämä hanke osoitti erittäin konkreettisesti vuosittaiset vaihtelut kerääjäkasvisadossa ja -laadussa. Tämä on riski sadon hyödyntämisen kannalta. Biokaasulaitoksella on oltava suunnitelma korvaavista
syötteistä, mikäli laitoksen energiatuottovaatimus pohjautuu merkittävästi kerääjäkasveihin. Tässä
hankkeessa tuotettiin biokaasua pilot-reaktorilla ns. märkäprosessoinnilla. Tämä on järkevä tapa, kun
tilalla on käytettävissä lietelantaa. Tämä toisaalta rajoittaa vihermassan käyttömäärää lannan seassa,
mikä todettiin tässäkin kokeessa. Toinen vaihtoehto on kuivamädätys, joka mahdollistaisi kuivalannan
ja vihermassan yhteiskäsittelyn. Tällöin luonnollisestikaan tässä hankkeessa raportoidut viherbiomassa/lantasuhteet eivät päde, vaan kuivamädätys vaatii tämän osalta lisätutkimuksia.
7.2. Olkibiosuodin
Olki on kestävä maanparannusmateriaali - varsinkin puinnin jälkeen peltoon jätettynä. Peltoon muokattu olki nostaa maaperän humuspitoisuutta ja hiilimäärää. On myös havaittu maaperän liukoisen
typen alentumista oljen peltoon muokkaamisen jälkeen, mikä johtuu oljen kyvystä sitoa typpeä biologisesti ja kemiallisesti. Jos pellolta paalattu ja pois varastoitu olki jää käyttämättä esim. kuivikkeena,
voisi sitä hyödyntää biosuodinmateriaalina ravinteikkaassa lähiojassa. Kun käytetty olkibiosuodinmateriaali on sitonut itseensä typpeä ojavedestä, voidaan se palauttaa takaisin peltoon. Näin suodinmateriaalina käytetty ja typpeä sitonut olki lisäisi pellossa typen määrää humuksen ja hiilen lisäksi. Verrat-
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tuna esim. liukoiseen typpilannoitukseen olkibiosuodinmassaan sitoutunut typpi on hitaammin liukenevassa orgaanisessa muodossa.
Tehdyissä olkibiosuodinkokeissa havaittiin kehitettävää olkibiosuotimen teknisessä toteutuksessa,
millä saavutettaisiin suodinmassassa kestävä ja tasainen ravinteita sitova mikrobitoiminta. Olkibiosuotimen biologinen aktiivisuus vaikuttaisi positiivisesti myös fosforin talteenottoasteeseen.
Vedenlaadun seurannasta saatu tieto on koottu hankkeen sivustolle, josta sitä voidaan käyttää hyväksi
opetuksessa ja tiedotuksessa. Hankkeessa osoitettiin, että jatkuvatoimisilla mittalaitteella saadaan arvokasta tietoa ravinnevalumista ja sen vaihtelusta kasvukauden eri aikoina ja erilaisissa olosuhteissa.
Laitteilla kerättävää tietoa voidaan käyttää apuna suunniteltaessa tilakohtaisia ravinteiden kierrätykseen liittyviä toimenpiteitä valuma-alueella. On selvää, että useamman vuoden mittaisella seurannalla
vesiensuojelullisia hyötyjä pystytään edelleen lisäämään, kun vedenlaadun vaihtelusta eri olosuhteissa
kertyy enemmän laadukasta tietoa. Tämä ei ole mahdollista yksinomaan manuaalisesti kerättävien
näytteiden avulla. Ne ovat kuitenkin arvokkaita vertailunäytteitä, joiden avulla varmistetaan automaattisten mittalaitteiden keräämän aineiston laatu.
7.3 Säätösalaojitus
Hankkeen yhteydessä rakennetun säätöjärjestelmän kustannukset jäivät kahden erillisen säätökaivojen
hankintaa sekä näiden asentamiseen tarvittavine putkiliitoksin. Aiheutuneet kustannukset olivat noin
800 €/kaivo (alv 0 %) valmiina rakenteena. Yleisesti voidaan ajatella, että kun aiemmin rakennettu
salaojitus muutetaan säätösalaojituksen vaikutuksen alaiseksi, kustannus muodostuu hankitusta säätökaivosta ja siihen liittyvästä asennustyöstä. Pellon pinnan kaltevuus on tekijä, joka määrittää kuitenkin
tarvittavien säätökaivojen määrän hehtaaria kohden.
Aikaisemmin salaojitettu peltohehtaari, joka tullaan muuttamaan säätösalaojituksen vaikutuksen piiriin
vain säätökaivon avulla ilman, että kohteessa tarvitsee rakentaa lisäojia. Tällöin voidaan ajatella, että
investointi saadaan takaisin 2-3 vuoden aikajaksolla lisääntyneen sadon muodossa edellyttäen, että
säätöä on hoidettua asianmukaisesti.
Säätökaivojen lisäksi aikaisemmin rakennettujen ojastojen kohdalla on mietittävä myös imuojien
asennusväli ja onko sitä tarvetta täydennysojittaa, jotta rakennettavasta säätöjärjestelmästä saadaan
kattava. Tällöin tarvittava täydennysojitus nostaa ha-kustannusta noin 1700-2000 €/ha.
Tässä tapauksessa säätösalaojitukseen liittyvän investoinnin takaisinmaksuaika riippuu pitkälti viljelysuunnasta. Riviviljelyn osalta takaisinmaksuaika investoinnille on noin 4-6 vuotta ja tavanomaisessa
viljelyssä noin 8-12 vuotta.
Täysin uuden tai aiemmin ojittamattoman pellon paikalliskuivatuksen järjestäminen säätösalaojituksen
avulla tarkoittaa sitä, että imuojien asennusväli on noin 20-25 % tiuhempi kuin ilman säätöjärjestelmää
toteutettu salaojitus. Tällöin perusrakenteen kustannus ilman säätökaivoja on noin 4000-4500 €/ha.
Tavanomaisen salaojituksen takaisinmaksuaika ilman säätöjärjestelmiä on laskennallisesti noin 20
vuotta. Tähän kun lisätään säätökaivojen sekä mahdollinen ojatiheyden lisäävä vaikutus niin kokonaisuuden takaisinmaksuaika on noin 24-30 vuotta riippuen tuotantosuunnasta.
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8. Talousraportti
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 364 157 €. Siitä ympäristöministeriön osuus oli 291 326 € (80 %) ja
hankkeen toteuttajien omarahoitusosuus 72 831 € (20 %). Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset
olivat 355 623 € (98 % kokonaisbudjetista), josta ympäristöministeriön osuus 80 % ja omarahoituksen
osuus 20 %.
Kokonaisbudjetista jäi käyttämättä 8 534 € - hanketoimijoittain budjetin toteuma oli:
- Hämeen ammattikorkeakoulu: Budjetin ylitys 803 € (0,4 %)
- Luonnonvarakeskus: Budjetin alitus 6 720 € (6 %)
- Helsingin yliopisto: Budjetin alitus 1 255 € (2 %)
- Etelä-Suomen Salaojakeskus: Budjetin alitus 1 362 € (7 %)
Kokonaisbudjetin käytöstä tarkemmin seuraavana olevan, toimijakohtaisen budjetin tarkastelun yhteydessä:
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulun osalta hanke toteutui budjetin mukaisesti. Hankkeen aikana budjetin
sisällä tehtiin jonkin verran sisäisiä siirtoja, mutta aina niin, etteivät ne vaikuttaneet kokonaisbudjettiin.
Henkilöstökulut olivat suurin kuluryhmä, johon kului rahaa enemmän kuin mitä hankesuunnitelmassa
oli osattu arvioida. Osa tästä selittyy sillä, että analyysejä tehtiin suunniteltua enemmän omalla henkilötyövoimalla, mikä toisaalta näkyi siinä, että suunniteltuja palvelujen ostoja ja budjetissa tähän varattua rahaa jäi käyttämättä. Lisäksi harjoittelijatyöresurssia oli käytettävissä ennakoitua vähemmän ja
sitä jouduttiin korvaamaan hanketyöntekijöiden työpanoksella, mikä osaltaan nosti kustannuksia.
Hankkeen aikana tarvittavaa todellista henkilötyömäärää ei pystytty hankkeen suunnitteluvaiheessa
täysin arvioimaan ja se selittää osittain palkkakulujen ylitystä.
Koulutustapahtumat-budjetista jäi rahaa käyttämättä johtuen lähinnä kirjaamiseen liittyvistä syistä.
Suurin osa koulutustapahtumien kuluista kirjattiin yleiskustannuksiin (tarjoilut, lehti-ilmoitukset ym.).
Painatuskuluja ei kertynyt, koska kaikki tuotettu materiaali julkaistiin sähköisesti.
Aineet ja tarvikkeet –budjetin kustannustehokkuus selittyy pitkälti sillä, että toimittiin yhteistyössä
muiden hankkeiden kanssa. Näin saatiin jaettua kustannuksia useammalle hankkeelle, näistä esimerkkeinä laboratorioaineet ja tarvikkeet.
Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskuksella suurin kuluryhmä olivat henkilöstökulut. Henkilöstökulut ylittivät suunnitellun budjetin, mutta eivät kuitenkaan sovittua muutosbudjettia. Vuoden 2016 lopussa sovittiin, että
Luke saa käyttää muilta momenteilta ylijäävää rahaa henkilöstökuluihin.
Rahaa jäi yli palveluiden ostosta ja aineista ja tarvikkeista. Palveluiden ostoon rahaa ei kulunut, koska
lähes kaikki tarvittavat analyysit tehtiin itse. Tämä puolestaan nosti henkilöstökuluja. Toisaalta henkilöstökuluissa myös säästettiin, koska suunnitelmasta poiketen Luke osallistui pienemmällä työpanoksella lammaskokeen toteutukseen kuin mitä oli alun perin suunniteltu. Vastaavasti HAMK otti lammaskokeessa suuremman roolin.
Aineet ja tarvikkeet osion kustannukset jäivät pieniksi, koska Lukella oli muiden hankkeiden kautta
riittävästi resursseja käytettävissä ja tarvittiin vain vähän lisäresursseja. Matkakulut käytettiin lähes
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budjetoidusti ja yleiskustannukset ylittyivät samassa suhteessa henkilöstökulujen kanssa. Koulutustapahtumiin ei oltu budjetoitu rahaa Luken osalta.
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema
Lammin biologisen aseman osalta hanke saatiin toteutettua lähes budjetin mukaisesti.
Matkustuskulut jäivät selvästi suunniteltua vähäisemmiksi, sillä näytteenotto- ja kokousmatkoihin oli
mahdollista käyttää Lammin biologisen aseman omia työautoja. Datapalvelujen kustannukset olivat
vastaavasti suunniteltua suuremmat (summaa jouduttiin korottamaan kesken hankkeen vähentämällä
vastaavasti palkka- ja matkakustannuksia). Myös näytteiden analysointiin jouduttiin käyttämään hieman budjetoitua suurempi summa.
Hankkeen aikana tehtiin kaksi henkilövaihtoa, mutta kokonaisuudessaan palkkakustannukset pysyivät
budjettiraamissa. Tutkijatyön osalta palkkakustannus ylittyi, koska kaikki yliopiston omat palkkakustannukset hankkeelle kohdistuivat tutkijapalkkoihin. Vastaavasti avustavan työntekijän palkkaa jäi
käyttämättä. Nimetyille henkilöille osoitettujen, lyhyiden määräaikaisuuksien käyttö koettiin hankkeen
toteuttamisen kannalta hankalaksi, sillä sitoutumista ja työmäärää on etukäteen mahdotonta tarkkaan
arvioida. Tämä ja palkkakustannusten vähentäminen datapalvelujen korotuksen takia merkitsi, että
palkkakustannusten omarahoitusosuuteen sisältyvä työmäärä oli todellisuudessa suurempi.
Etelä-Suomen Salaojakeskus
Etelä-Suomen Salaojakeskuksen osalta hanke saatiin toteutettua lähes laaditun budjetin mukaisesti.
Säätösalaojituksen suunnitteluun, maastotutkimuksiin, selvityksiin ja 3D aineiston laadintaan sekä
pidettyjen kokouksien osalta hanke toteutui laaditun ajankäytön mukaisesti.

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten
Kerääjäkasvien osalta jatkohankkeena voitaisiin tutkia tarkemmin nyt parhaiksi todettujen kasvien ja
kasviyhdistelmien viljelytekniikkaa ja hyödyntämistä. Syyssadon hyödyntämisen kannalta pitäisi pyrkiä mahdollisimman suureen ja käytettävyydeltään hyvään biomassaan, kuitenkin välttäen liian suurta
kilpailuvaikutusta kesän viljelykasvia kohtaan. Pääkasvin ja kerääjäkasvin suurin mahdollinen yhteinen hyöty voisi olla tutkimuksen keskeinen tavoite.
Hanke osoitti, että valuma-alueen ravinnekuormitusta selvitettäessä on tärkeää saada arvioitua veden
valuma riittävän tarkasti, sillä pienillä valuma-alueilla veden määrässä esiintyy suurta vaihtelua, joka
oleellisesti vaikuttaa ravinnevalumiin. Jatkuvatoimisen vedenlaadun mittaustekniikan ohella tulisikin
edistää automaattisten virtausmittausmenetelmien käyttöönottoa, mikä tarkentaa oleellisesti ravinnekuormitusten laskentaa eri kohteissa.

10. Johtopäätökset / Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista
Hanke vahvisti tietoa kerääjäkasvien kyvystä toimia ravinteiden pidättäjänä ja siten ollen keino ehkäistä ravinnevalumia pelloilta. Sen lisäksi ne vahvistivat tietoa, että aluskasvina kasvaessaan kerääjäkasvi
usein pienentää pääkasvin satoa. Lisäksi hanke tuotti uutta tietoa kerääjäkasvien sadon hyödyntämismahdollisuuksista joko rehuna tai biokaasun raaka-aineena, mikä osaltaan saattaa toimia kannustimena
viljellä kerääjäkasveja. Edellytyksenä kuitenkin on kerääjäkasvien riittävä kasvu. Riski sadon hyödyntämisen kannalta on vuosittaiset vaihtelut korjattavan sadon määrässä ja laadussa.
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Olkibiosuodinkokeet osoittivat, että olkisuotimien käyttö valuma-alueiden ravinteiden kuormituspiikkien tasaamisessa saattaa olla yksi keino kuormituksen tasaamiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että
olkisuotimien kyky pidättää ravinteita tai kiintoainetta todetaan tarpeeksi tehokkaaksi. Tehdyissä olkibiosuodinkokeissa havaittiin kehitettävää olkibiosuotimen teknisessä toteutuksessa, millä saavutettaisiin suodinmassassa kestävä ja tasainen ravinteita sitova mikrobitoiminta. Lisäksi tulee löytää teknisesti järkevä olkisuodinratkaisu hydrologisesti vaihteleviin olosuhteisiin. Olkibiosuodinkokeissa nousi
esiin mahdollisuus käyttää olkibiosuotimen tapaista rakennetta sitomaan mahdollisissa ojanhoito ym.
töissä irtoavaa kiintoainetta.
Vesiseurannasta saadut tulokset osoittivat selkeästi, että pienen peltovaltaisen valuma-alueen veden
laadussa tapahtuu suurta ajallista vaihtelua, jota ei voida todentaa perinteisin näytteenottomenetelmin.
Hankkeessa osoitettiin, että jatkuvatoimisilla mittalaitteella saadaan arvokasta tietoa ravinnevalumista
ja sen vaihtelusta kasvukauden eri aikoina ja erilaisissa olosuhteissa. Automaattisilla mittauslaitteilla
kerättävää tietoa voidaan käyttää apuna suunniteltaessa tilakohtaisia ravinteiden kierrätykseen liittyviä
toimenpiteitä valuma-alueella. Automaattimittareiden käyttö vaatii kuitenkin säännöllistä huoltoa,
toimivan datansiirto- ja tallennusjärjestelmän sekä rinnalleen riittävän määrän laboratoriossa tehtäviä
vertailunäytteiden mittauksia. Automaattinen seuranta soveltui erityisen hyvin Mustialan opetus- ja
tutkimustilalle, jossa laitteiden keräämää tietoa voidaan käyttää opetuksen ja tutkimuksen tukena monella eri tavalla.
Säätösalaojituksen havaittiin nostavan pohjaveden korkeutta verrokkilohkoon verrattuna. Lisäksi sen
avulla saatiin maaperän kosteus pysymään tasaisempana. Satoon säätösalaojituksella ei ollut vaikutusta, joka osaltaan saattoi johtua nurmen kasvulle suotuisista sääolosuhteista, jolloin säätösalaojituksesta
saatavat hyödyt eivät tulleet näkyviin. Säätösalaojituksen vaikutusten todentaminen vaatii pidemmän
ajanjakson kuin yhden kasvukauden. Säätösalaojitus onkin nähtävä pitkäaikaisena investointina, jonka
hyödyt tulevat näkyviin vasta pidemmän ajan kuluessa.
Kokonaisuudessaan hanke eteni hyvin, hyvässä toimijoiden välisessä yhteistyössä. Tekijät olivat sitoutuneita toimenpiteisiin ja hankkeen tavoitteisiin. Lähes kaikki hankesuunnitelmassa kuvatut toimenpiteet saatiin toteutettua, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Tuloksia on esitelty monipuolisesti eri
foorumeissa
koko
hankkeen
ajan
ja
ne
on
koottuna
hankkeen
nettisivuille,
www.hamk.fi/ravinneresurssi. Portaalisivustosta kertyi hyvä tiedon kokoamispaikka ja sinne koottu
tieto on avoimesti kaikkien saatavilla.
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LIITE 1 KERÄÄJÄKASVIEN TALOUSLASKELMISSA KÄYTETYT VIITTEET
Luostarinen, S., Pyykkönen, V., Winquist, E., Kässi, P., Grönroos, J., Manninen, K., Rankinen, K.
2016, Maatilojen biokaasulaitokset: Mahdollisuudet, kannattavuus ja ympäristövaikutukset, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 11/2016.
Luostarinen, S. (toim.) 2013. Biokaasuteknologiaa maatiloilla I: Biokaasulaitoksen hankinta, käyttöönotto ja operointi – Käytännönkokemuksia MTT:n maatilakohtaiselta laitokselta. MTT Raportti
113.
Lötjönen, T., Niemeläinen, O. 2014. Biokaasun raaka-aineen korjuukustannus HVP-lohkoilta. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2014 Helsinki, Esitelmä- ja posteritiivistelmät, toim. Kuisma, R.,
Schulman, N., Kymäläinen, H-R., Alakukku, L., Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote 31.
Palva, R. 2015. Konetyön kustannukset ja tilastolliset urakointihinnat. TTS:n tiedote: Maataloustyö ja
tuottavuus 3/2015 (661).
Seppälä, A., Kässi, P., Lehtonen, H., Aro-Heinilä, E., Niemeläinen, O., Lehtonen, E., Höhn, J., Salo,
T., Keskitalo, M., Nysand, M., Luostarinen, S., Paavola, T. 2014. Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi. MTT Raportti 151.
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LIITE 2 VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN
Hankkeen nettisivut
• Hankkeen nettisivut, www.hamk.fi/ravinneresurssi, avattu 3.7.2015
Hankkeen omat tilaisuudet, joista kaikista tehty mediatiedote ja -kutsu
• Kerääjäkasvit keräävät väen pellonpientareelle -pellonpiennarpäivä 8.10.2015
• Kerääjäkasvien monet mahdollisuudet -koulutuspäivä 8.4.2016
• Kerääjäkasvit keräävät ja tuottavat -pellonpiennarpäivä 23.9.2016
• Ravinneresurssi-päivä 11.4. 2017, jossa Pellon vesien hallinta ja ravinnevalumien ehkäisy koulutuspäivä ja Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön -hankkeen loppuseminaari
Lehti- ja blogikirjoitukset
• LUO Luonnonvara-alan verkostossa blogi-kirjoitus hankkeesta 20.10.2015: ”Ravinteet kiertoon ja vedet kirkkaammiksi”:
http://luonnonvarahame.blogspot.fi/2015/10/ravinteet-kiertoon-ja-vedet.html
• Biokaasuyhdistyksen lehdessä Biokaasu 1/2016 kirjoitus kerääjäkasvien biokaasutuksesta,
”Cover crops offer resources for biogas production”:
https://issuu.com/suomenbiokaasuyhdistys/docs/biokaasulehti_nettiversio.
• LUO Luonnonvara-alan verkoston yhteistyön käynnistäminen ja yhteistyön tuloksia –
julkaisuun kirjoitettu hankkeen yleisesittely ”Ravinteet kiertoon ja valkuaisomavaraisuus nousuun tiiviillä yhteistyöllä”:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113319/HAMK_LUOjulkaisu_2016_ekirja_se
cured.pdf?sequence=1
• Luomulehti 3/2016: “Kerääjäkasvit parantavat maan kasvukuntoa”.
• Lammas ja vuohi -lehti 1/2017: “Kerääjäkasvit lampaiden syyslaitumena”
• Käytännön Maamies 4/2017: “Valumavesien hallinta on osa ympäristöystävällistä viljelyä”
• Käytännön Maamies 5/2017: “Kerääjäkasveista lisähyötyä rehuna”
Hankkeen esittelyä muissa kuin hankkeen omissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa
• Suomen nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.11.2015, kerääjäkasvi-kenttäkokeen tulosten esittelyä
• Maataloustieteen Päivät 12.-13.1.2016, Viikki. Hankkeesta kirjoitettiin tiivistelmä, joka julkaistiin painettuna ja sähköisenä abstraktikirjana:
http://www.smts.fi/sites/smts.fi/files/MAATALOUSTIETEEN_ABSTRAKTIKIRJA2016.pdf
. Lisäksi hankkeesta oli posteri.
• Peltotreffit 18.3.2016, Forssa. Hankkeesta oli posteri.
• Kansainvälisessä typpikongressissa 27.-29.6.2016, Ruotsi. Kerääjäkasveista kirjoitettiin kongressi-tiivistelmä ” More benefit from cover crops by harvesting” ja siitä oli posteri.
• Pohjoismainen biokaasukonferenssi Nordic Biogas Conference 2016, 7.- 9.9.2016. Kerääjäkasvien biokaasutuksesta posteri.
• Resurssiviisauskeskuksen avajaiset 15.9.2016, Forssa. Hankkeesta posteri.
• OSMO-hankkeen järjestämät viljelijäkoulutukset 9.11. Mäntsälässä ja 10.11. Lohjalla. Esitelty
hankkeen tuloksia.
• InforME-hankkeen maaseudun energiapäivä-tilaisuus 29.11.2016, Lahti. Esitys. Kerääjäkasvit
biokaasutuotannossa.
• Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät –tapahtuma 17.-18.1.2017, Naantali.
Esitelty hankkeen tuloksia.
• Lampureiden pienryhmä 2.2.2017 Mustialassa, esitelty lampaiden kerääjäkasvilaidunnuskokeen tuloksia.
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•

Palopuron agroekologinen symbioosi -loppuseminaari 10.2.2017 Hyvinkäällä. Esitys. Kerääjäkasvit biokaasutuotannossa.

Muiden kuin hanketoimijoiden hankkeesta kirjoittamat lehtikirjoitukset ja muu medianäkyvyys
• Yle Häme uutisoi Kerääjäkasvi-pellonpiennarpäivästä alueuutisissaan tv:ssä ja radiossa
8.10.2015
• Haastattelu Käytännön Maamieheen 27.11.2015. “Viime kesän hitti: Kerääjäkasvit.” Toim.
Annaleena Ylhäinen. Käytännön Maamies 11/2015. Lehtiartikkeli pohjautui osaltaan kerääjäkasvi-pellonpiennarpäivään.
• Lehtijuttu Kerääjäkasvit keräävät ja tuottavat -pellonpiennarpäivästä Forssan lehdessä
24.9.2016, ”Monipuolisissa kerääjäkasveissa muhii energiaa”.
• Lehtijuttu loppuseminaarista Forssan lehdessä 15.4.2017, “Suomesta ravinteiden kierrätyksen
mallimaa”.
Valmistuneita opinnäytetöitä
• Haavisto, T. 2016. Pilot-biokaasureaktori maitotilalle
https://www.theseus.fi/handle/10024/121225
• Heikkilä, T. 2016. Kerääjäkasvikoe Mustialassa
http://www.theseus.fi/handle/10024/106911
• Nieminen, H. 2017. Säätösalaojituksen vaikutukset pellon vesitalouteen. Case Mustiala 2016
http://www.theseus.fi/handle/10024/125004
• Vesamäki, R. 2017. Teuraskaritsoiden laidunnus kerääjäkasvilaitumella
https://www.theseus.fi/handle/10024/122475
• Lohela, P. 2017. Olkibiosuodin maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämisessä ja ravinnekierron tehostamisessa (Tulossa 2.6.2017)
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LIITE 3 OPETUSMATERIAALI
Kaikki hankkeessa tuotettu opetusmateriaali on vapaasti saatavilla hankkeen nettisivuilta
www.hamk.fi/ravinneresurssi.
Kuva-arkisto: https://www.flickr.com/photos/136171869@N03/sets/with/72157660494750381
Koulutuspäivien esitykset:
Kerääjäkasvien monet mahdollisuudet 23.9.2016
• Känkänen, H., Luke. Kerääjäkasvien monet hyödyt, haasteita unohtamatta.
• Winquist, E., Luke. Kerääjäkasveista biokaasua.
• Heikkonen, J., HAMK. Lampaiden syyslaidunnus.
Ravinneresurssipäivä: Pellon vesien hallinta ja ravinnevalumien ehkäisy -koulutuspäivä 11.4.2017
• Pulkka, J. Vesien hallinta säätösalaojituksen avulla.
• Nummela, J. Biosuodinratkaisut valumavesien käsittelyssä
• Tulonen, T. Vesinäytteet työkaluksi ravinnevalumien ehkäisyssä.
Pellonpiennarpäivät-tapahtumien esitykset:
Kerääjäkasvit keräävät pellonpinetareelle, 8.10.2015
• Pietilä, H. HAMK. Alus- ja kerääjäkasvit viljelykierrossa.
• Känkänen, H., Luke. Kasvukauden kokemuksia kerääjäkasvien kenttäkokeista.
• Kuisma, M., opinnäytetyöntekijä HAMK ja viljelijä. Kerääjäkasvien viljelykokemuksia.
• Winquist, E., Luke. Kooste pellonpiennarpäivästä.
Kerääjäkasvit keräävät ja tuottavat 23.9.2016
• Koeruudut: Niemeläinen, O., Luke ja Manni, K. HAMK. Kerääjäkasvien rehukäytöstä.
• Vesamäki, R., HAMK. Lampaiden laidunnus kerääjäkasvikasvustossa.
• Kymäläinen, M., HAMK. Kerääjäkasveista biokaasua.
Loppuseminaari:
Ravinneresurssipäivä: Loppuseminaari 11.4.2017
• Känkänen, H. Kerääjäkasvit ravinteiden sitojina.
• Manni, K. Kerääjäkasveista rehua.
• Kymäläinen, M. Kerääjäkasveista biokaasua.
• Winquist, E. Kerääjäkasvit talouden näkökulmasta.
• Pulkka, J. Case Mustiala, säätösalaojitus osana vesien hallintaa ja ravinnevalumien ehkäisyä.
• Nummela, J. Case Mustiala, olkibiosuodin osana vesien hallintaa ja ravinnevalumien ehkäisyä .
• Tulonen, T. Vedenlaadun seuranta ja ravinnevalumien ehkäisy.
Koulutusvideot
• Pulkka, J. Videoklippejä säätösalaojituksen toteutuksesta ja hyödyistä.
• Tulonen, T. Veden laadun seurantaan liittyviä videoita.
• Tulonen, T. ja Uusheimo S. Ohjeita vesinäytteen ottamiseen. PowerPoint-esitys
Muut esitykset:
• Känkänen, H., Luke. Kerääjäkasvit. Ympäristöneuvonnan neuvottelupäivät 15.3.2016
• Kerääjäkasvien hyödyt tunnetaan – menetelmä kehittyy yhteisvoimin. Maan rakenne, tiivistyminen ja muokkaus –tilaisuudet, pääjärjestäjänä Osmo-hanke. Mäntsälä 9.11.2016 ja Lohja
10.11.2016.
• Känkänen, H., Luke. Kokemuksia ja tuloksia kerääjäkasvikokeista kasvukaudelta 2015.
Suomen Nurmiyhdistyksen vuosikokous 30.11.2015.
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ǀćŬŝůĂŶŶŽŝƚƚĞĞŶĂ

ŬĂƌũĂƚŝůĂ

ϴ

WƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕
ŽŚƌĂŬŽŬŽǀŝůũĂŶĂ

<ĂƌũĂŶůĂŶƚĂĂŵĂǆŵććƌć͕ůŽƉƵƚ
ǀćŬŝůĂŶŶŽŝƚƚĞĞŶĂ

ŬĂƌũĂƚŝůĂ

ϴ

sĂůŬŽĂƉŝůĂ

>ĂŶŶŽŝƚƵƐŬŽŬŽŶĂĂŶ
ǀćŬŝůĂŶŶŽŝƚƚĞĞůůĂ

ǀŝůũĂƚŝůĂ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

<ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶŬŽĞƌƵƵĚƵƚ

<ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶŬŽƐƚĞƵƐ͕
ŽƌŐĂĂŶŝŶĞŶĂŝŶĞũĂƚƵŚŬĂ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ sĂůŝŽŶ ƌƚƚƵƌŝͲĂŶĂůǇǇƐŝƉĂůǀĞůƵƐƚĂ
ŬĞƌććũćŬĂƐǀĞŝƐƚĂƐĂĂƚŝŝŶŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞͲ ũĂ
ƚƵŚŬĂƉŝƚŽŝƐƵƵƐ͘
‡ + Χ;ŝƐƐĂŵććƌŝƚĞƚƚŝŝŶŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞ;χ]ͿͲ ũĂ
ŽƌŐĂĂŶŝƐĞŶĂŝŶĞĞŶ;ρ]ͿƉŝƚŽŝƐƵƵƐ;]%] ϯϬϬϴͿ͘
‡ DŽůĞŵŵŝƐƐĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŝƐƐĂƚĞŚĚǇŝƐƚć
ƚƵůŽŬƐŝƐƚĂŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂůĂƐŬĞĂŶćǇƚƚĞŝĚĞŶ͗
‡ <ŽƐƚĞƵƐ
‡ <ƵŝǀĂͲĂŝŶĞ͕ƐŝƐćůƚćć

‡ KƌŐĂĂŶŝƐĞŶĂŝŶĞĞŶ
‡ dƵŚŬĂŶ

<ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞ
ǀƵŽĚĞŶϮϬϭϱũĂϮϬϭϲ
ƐĂĚŽŝƐƚĂ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

ϴϬй
ϳϬй

ΎͿ

ϲϬй
ϱϬй

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй

ϭϬй
Ϭй

ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ; ƌƚƚƵƌŝ + Χ;
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

Ϯ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϯ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϰ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϲ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϴ

ϮϬϭϲ
ϴ

ƚƵŚŬĂ

Ϯй

ϯй

Ϯй

ϭй

Ϯй

Ϯй

Ϯй

ϭй

ϯй

ϯй

Ϯй

ϭй

Ϯй

ϯй

Ϯй

Ϭй

ϯй

ϰй

Ϯй

Ϭй

Ϯй

Ϯй

Ϯй

Ϭй

ϯй

ϯй

Ϯй

Ϭй

ρ]

Ϯϳй

Ϯϳй

Ϯϰй

Ϯϰй

Ϯϱй

Ϯϰй

Ϯϯй

Ϯϯй

ϯϱй

ϯϳй

Ϯϲй

Ϯϱй

Ϯϱй

Ϯϰй

ϭϵй

Ϯϭй

ϰϬй

ϲϳй

ϭϲй

ϭϳй

ϭϳй

ϭϳй

ϭϱй

ϭϳй

ϰϰй

ϰϲй

ϮϬй

ϮϬй

ΎͿ <ƵŝǀĂͲĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵƐƉŽŝŬŬĞƵŬƐĞůůŝƐĞŶƐƵƵƌŝ͖ƚŽĚ͘ŶćŬƂŝƐĞƐƚŝ ĂŶĂůǇǇƐŝƉŽŝŬŬĞĂŵĂ͘

<ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶƚǇƉƉŝƉŝƚŽŝƐƵƵƐ
ũĂƌĂĂŬĂǀĂůŬƵĂŝŶĞŶ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ sĂůŝŽŶ ƌƚƚƵƌŝͲĂŶĂůǇǇƐŝƉĂůǀĞůƵƐƐĂŬĂƐǀĞŝƐƚĂ
ƐĂĂƚŝŝŶƌĂĂŬĂǀĂůŬƵĂŝƐƉŝƚŽŝƐƵƵƐ;∆.ΨͲĂŶĂůǇǇƐŝͿ
‡ + Χ;ŝƐƐĂŵććƌŝƚĞƚƚŝŝŶŬŽŬŽŶĂŝƐƚǇƉƉŝƉŝƚŽŝƐƵƵƐ
<ũĞůĚĂŚůͲŵĞŶĞƚĞůŵćůůć͘
‡ <ƵŶŽůĞƚĞƚĂĂŶĞƚƚćŬĂŝŬŬŝƌĞŚƵŶćǇƚƚĞŝĚĞŶƚǇƉƉŝ
ŽŶǀĂůŬƵĂŝƐƚĂ͕ǀŽŝĚĂĂŶŬŽŬŽŶĂŝƐƚǇƉƉŝƚƵůŽŬƐĞŶ
ƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂůĂƐŬĞĂǀĂůŬƵĂŝƐƉŝƚŽŝƐƵƵƐ͘

‡ >ĂƐŬĞŶŶĂƐƐĂŬćǇƚĞƚććŶŬĞƌƌŽŝŶƚĂϲ͕Ϯϱ͕ũŽŬĂƉĞƌƵƐƚƵƵ
ŽůĞƚƵŬƐĞĞŶ͕ĞƚƚćƉƌŽƚĞŝŝŶŝƐƚĂϭϲйŽŶƚǇƉƉĞć͘
‡ ZĂĂŬĂǀĂůŬƵĂŝŶĞŶŵƵƵƚĞƚƚŝŝŶƚǇƉƉŝƚƵůŽŬƐĞŬƐŝƐĂŵĂůůĂ
ŽůĞƚƵŬƐĞůůĂ͘

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

<ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶ
ƚǇƉƉŝƉŝƚŽŝƐƵƵƐ
ϰϱ

ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ŐƌĂŵŵĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ϰϬ

ϮϬ
ϭϱ

ΎͿ

ϭϬ
ϱ
Ϭ
ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ
Ϯ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ
ϯ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϰ

ϮϬϭϲ
ϲ

ƌƚƚƵƌŝ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ
ϳ

+ Χ;

ΎͿ ϳͲŶćǇƚƚĞĞŶ + Χ;ͲƚƵůŽƐƚĞŶůĂƐŬĞŶŶĂƐƐĂŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵƚĞŶĂŽŶŬćǇƚĞƚƚǇ ƌƚƚƵƌŝŶŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƵůŽƐƚĂ͘

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ
ϴ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ
ϴ

‡ EŝŝƚĞƚǇƚŬĞƌććũćŬĂƐǀŝƚƐćŝůƂƚƚŝŝŶŵŝŶŝƐŝŝůŽŝŚŝŶ
;ƐćŝůǇŬĞƉƵƌŬŬĞŝŚŝŶͿƚŝŝǀŝŝƐƚŝ
‡ :ŽŬĂŝƐĞƐƚĂŬŽĞĂůĂƐƚĂƚĞŚƚŝŝŶŬĂŬƐŝŵŝŶŝƐŝŝůŽĂ
‡ WƵƌŬŝƚƐƵůũĞƚƚŝŝŶũĂƐćŝůǇƚĞƚƚŝŝŶǀćŚŝŶƚććŶϵϬǀƌŬ
ƉŝŵĞćƐƐć͕ŚƵŽŶĞĞŶůćŵŵƂƐƐć
‡ ^ŝŝůŽŝŚŝŶƐĂĂƚŝŝŶƚŝŝǀŝƐƚĞƚƚǇćĞƌŝŵććƌćƚƌĞŚƵĂ͕
ǀĂŝŚƚĞůĞǀƵƵƚĞĞŶǀĂŝŬƵƚƚŝƌĞŚƵŶƐŝƐćůƚćŵćŶ
ŽůũĞŶͬƐćŶŐĞŶŵććƌć͗ŵŝƚćĞŶĞŵŵćŶŽůŬĞĂ
;ŬĞǀǇƚƚćͿ͕ƐŝƚćǀćŚĞŵŵćŶŵĂƐƐĂĂƉƵƌŬŝƐƐĂ͘

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

<ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶƐćŝůƂŶƚć
ŵŝŶŝƐŝŝůŽŝŚŝŶ

ϮϮϬϭϲ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

^ćŝůƂŶƚćŵŝŶŝƐŝŝůŽŝŚŝŶ
ϭϮϬϬ

ϴϬϬ
ϮϬϭϱ

ϲϬϬ

ϮϬϭϲ
ϰϬϬ
ϮϬϬ
Ϭ
Ϯ

ϯ

ϰ

ϰƌĞŚƵǀĂƐĞŵŵĂůůĂϮϬϭϱ͕ŽŝŬĞĂůůĂϮϬϭϲ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ŐƌĂŵŵĂĂ ͬ ƉƵƌŬŬŝ

ϭϬϬϬ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

ϮϮϬϭϱ

ϰϮϬϭϱ

ϰϮϬϭϲ

ϴϮϬϭϱ

ϮϮϬϭϲ

ϲϮϬϭϱ

ϴϮϬϭϲ

ϯϮϬϭϱ

ϲϮϬϭϲ

ϴϮϬϭϱ

ϯϮϬϭϲ

ϳϮϬϭϱ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

DŝŶŝƐŝŝůŽũĞŶǀĞƌƚĂŝůƵ

ϳϮϬϭϲ

ϴϮϬϭϲ

DŝŶŝƐŝŝůŽũĞŶƚĂƌŬŬĂŝůƵ
‡ ^ŝŝůŽũĞŶǀćŚŝŶƚććŶϵϬǀƌŬŬĞƐƚćŶĞĞŶ
ƐćŝůƂŶŶćŶĂŝŬĂŶĂƚĂƌŬŬĂŝůƚŝŝŶƵůŬŽŶćŬƂć
ũĂŽƚĞƚƚŝŝŶǀĂůŽŬƵǀŝĂ
‡ ZĞŚƵƚƐćŝůǇŝǀćƚŚǇǀŝŶ
ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ sƵŽŶŶĂϮϬϭϱͲϮϬϭϲ

‡ DƵƵƚĂŵĂƐƐĂŵŝŶŝƐŝŝůŽƐƐĂŵƵŽĚŽƐƚƵŝ
ŚŽŵĞƚƚĂ͘
‡ ϴŶćǇƚĞƚƚćůƵŬƵƵŶŽƚƚĂŵĂƚƚĂǀćŚŝŶƚććŶ
ƚŽŝŶĞŶŵŝŶŝƐŝŝůŽƐćŝůǇŝŝůŵĂŶŚŽŵĞƚƚĂ
ũŽŬĂŝƐĞƐƚĂƌĞŚƵƐƚĂ͘

‡ sƵŽŶŶĂϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

‡ <ĂŝŬŬŝŵŝŶŝƐŝŝůŽƚƐćŝůǇŝǀćƚŚŽŵĞĞƚƚŽŵŝŶĂ͘

ϮϮϬϭϱ

^ćŝůƂƚƚǇũĞŶƌĞŚƵũĞŶŬćƐŝƚƚĞůǇũĂĂŶĂůǇƐŽŝŶƚŝ
ŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽŵććƌŝƚǇƐƚćǀĂƌƚĞŶ
‡ EŽŝŶŬŽůŵĞŶŬƵƵŬĂƵĚĞŶƐćŝůƂŶŶćŶũćůŬĞĞŶƌĞŚƵƚ
ƐĂŬƐŝƚƚŝŝŶ
‡ WŝůŬŽƚƵƐƚĂƐćŝůƂƌĞŚƵƐƚĂŵććƌŝƚĞƚƚŝŝŶ
Ɖ+ ;+ Χ;Ϳ
ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵƐ͕ χ] ;+ Χ;Ϳ
ŽƌŐĂĂŶŝƐĞŶĂŝŶĞĞŶƉŝƚŽŝƐƵƵƐ͕ ρ] ;+ Χ;Ϳ
ŬŽŬŽŶĂŝƐͲ∆ ;<ũĞůĚĂŚů͕ + Χ;Ϳ
ůŝƵŬŽŝŶĞŶ ∆ ;+ Χ;Ϳ
ŬŽŬŽŶĂŝƐͲς ;>ƵŬĞͿ
ŬŽŬŽŶĂŝƐͲ ;>ƵŬĞͿ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

‡ ^ćŝůƂƌĞŚƵƐƚĂŵććƌŝƚĞƚƚŝŝŶ
ŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝ Χςχ]ͲůĂŝƚƚĞŝƐƚŽůůĂ͘

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

Ɖ,͗ŶŵƵƵƚŽƐƐćŝůƂŶŶćƐƐć
ϴ

‡ Ɖ+ ŵććƌŝƚĞƚƚŝŝŶŵĂĂŶƉĂƌĂŶŶƵƐĂŝŶĞŝůůĞ
ũĂŬĂƐǀƵĂůƵƐƚŽŝůůĞƚĂƌŬŽŝƚĞƚƵŶ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶ;]%]Ͳ ∆ ϭϯϬϯϳͿŵƵŬĂĂŶ

‡ ϮϬϭϱ

‡ ŶŶĞŶƐćŝůƂŶƚććƉ+ ǀćůŝůůćϲ͕ϰͲ ϳ͕ϯ
‡ ^ćŝůƂŶŶćŶũćůŬĞĞŶƉ+ ǀćůŝůůćϱ͕ϭͲ ϱ͕ϵ

‡ ϮϬϭϲ

‡ ŶŶĞŶƐćŝůƂŶƚććƉ+ ǀćůŝůůćϲͲ ϲ͕ϲ
‡ ^ćŝůƂŶŶćŶũćůŬĞĞŶƉ+ ǀćůŝůůćϰ͕ϲͲ ϱ͕ϴ

ϱ
ϰ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ EćǇƚƚĞŝĚĞŶƉ+ ůĂƐŬŝƐćŝůƂŶŶćŶĂŝŬĂŶĂ͗

ϲ

Ɖ+

‡ EćǇƚĞƵƵƚĞƚƚŝŝŶϭнϱƐƵŚƚĞĞƐƐĂ
‡ hƵƚƚĞĞƐƚĂŵŝƚĂƚƚŝŝŶƉ,ͲĂƌǀŽϭŚƌĂǀŝƐƚĞůƵŶ
ũćůŬĞĞŶ

ϳ

ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ
Ϯ

ϯ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϮϬϭϱ ŶŶĞŶƐćŝůƂŶƚćć

ϮϬϭϱ ]ćŝůƂŶŶćŶũćůŬĞĞŶ

ϮϬϭϲ ŶŶĞŶƐćŝůƂŶƚćć

ϮϬϭϲ ]ćŝůƂŶŶćŶũćůŬĞĞŶ

ϴ

^ćŝůƂƌĞŚƵŶŬŽŬŽŶĂŝƐƚǇƉƉŝũĂ
ĨŽƐĨŽƌŝŵććƌćƚ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

ϯϬ͕Ϭ

‡ &ŽƐĨŽƌŝŶŵććƌćŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞĞƐƚĂŽůŝ
ĂůůĞϱŐͬŬŐŬĂ
‡ dǇƉĞŶŵććƌćŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞĞƐƚĂ
ǀĂŝŚƚĞůŝǀćůŝůůćϭϮ ʹ ϮϳŐͬŬŐŬĂ

ŐͬŬŐ ŬĂ

ϮϬ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

‡ &ŽƐĨŽƌŝŶũĂƚǇƉĞŶŽƐƵƵƐŽůŝƐŝƚć
ĂůŚĂŝƐĞŵƉŝŵŝƚćĞŶĞŵŵćŶ
ŶćǇƚƚĞĞƐƐćŽůŝŽůŬĞĂ͘

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ ^ćŝůƂƚƚǇũĞŶŶćǇƚƚĞŝĚĞŶ

Ϯϱ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

dƵůŽŬƐŝĂƚćǇĚĞŶŶĞƚććŶǀ͘ϮϬϭϲ
ƐĂĚŽŶĂŶĂůǇǇƐŝƚƵůŽŬƐŝůůĂ
EͲƚƵůŽŬƐĞƚ + Χ;͕ ςͲƚƵůŽŬƐĞƚ =γ;

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ŶĂůǇǇƐŝƚƵůŽŬƐŝĂƚƵůŽƐƐĂ͙

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝŶŵććƌŝƚǇƐ
ϭ

‡ DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝŵććƌŝƚĞƚƚŝŝŶ
ƉĂŶŽƐŬŽŬĞĞůůĂϯϳΣ͗ƐƐĂϯϬǀƌŬ

‡ sƵŽŶŶĂϮϬϭϱŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƚĞƐƚŝŝŶŽƚĞƚƚŝŝŶ
ŵƵŬĂĂŶŵǇƂƐ ΧƵƐƚŝĂůĂŶ ůŝĞƚĞůĂŶƚĂũĂǀƵŽŶŶĂ
ϮϬϭϲŬĞƌććũćŬĂƐǀŝůŽŚŬŽŝůůĂǀŝůũĞůůǇŶŽŚƌĂŶŽůŬŝ͘

Ϯ

ϯ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ DććƌŝƚǇŬƐĞƐƐćŶćǇƚĞƉƵůůŽŽŶ;ϭͿƉƵŶŶŝƚĂĂŶŶćǇƚĞƚƚć
ƐĞŬćǇŵƉƉŝŶćƚŽŝŵŝǀĂĂďŝŽŬĂĂƐƵƌĞĂŬƚŽƌŝŶ
ƉŽŝƐƚĞƚƚĂ͘
‡ ^ǇŶƚǇǀćďŝŽŬĂĂƐƵũŽŚĚĞƚĂĂŶƉĞƐƵƉƵůůŽŽŶ͕ũŽƐƐĂ
ƉŽŝƐƚƵƵ ϑϮ ;ϮͿ͘
‡ <ĂĂƐƵŶŵŝƚƚĂƵƐŬĞŶŶŽƐƚŽůůĂ;ϯͿŵććƌŝƚĞƚććŶ
ŵĞƚĂĂŶŝŬĂĂƐƵŶŵććƌć͘ 9ŽŬĂŝŶĞŶŬĞŶŶŽŶŶŽƵƐƵ
ƌĞŬŝƐƚĞƌƂŝƚǇǇƚŝĞƚŽŬŽŶĞĞůůĞ͘

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

^ćŝůƂƌĞŚƵũĞŶũĂůŝĞƚĞůĂŶŶĂŶ
ŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝ

ϮϬϭϲ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽ

^ćŝůƂƌĞŚƵ
ůŝƚƌĂĂͬŬŐ
ŬĞƐŬŝĂƌǀŽ

ϳϴ
ϳϯ
ϭϬϮ
ϳϵ
ϭϱϱ
ϳϯ
ϭϬϲ

Ϯ
ϯ
ϰ
ϲ
ϳ
ϴ
ϴ
>ŝĞƚĞůĂŶ
ƚĂ

ůŝƚƌĂĂͬŬŐ ρ]

ŚĂũŽŶƚĂ
ϰ͕ϱ

ŬĞƐŬŝĂƌǀŽ

ϵ͕ϯ

Ϯϵϭ
Ϯϵϲ
Ϯϵϱ
ϯϭϲ
ϯϴϵ
ϰϰϬ
Ϯϰϯ

ϭ͕ϯ

ϮϯϬ

ϭ͕Ϭ
ϱ͕ϱ
Ϯ͕ϭ
ϴ͕ϱ
Ϯ͕ϳ

ϭϵ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽ

^ćŝůƂƌĞŚƵ
ůŝƚƌĂĂͬŬŐ χ]

ŚĂũŽŶƚĂ
ϭϲ͕ϳ

ŬĞƐŬŝĂƌǀŽ

Ϯϭ͕ϰ

Ϯϲϳ
ϮϳϮ
Ϯϳϰ
ϮϵϬ
ϯϲϰ
ϯϵϱ
ϮϮϳ

ϭϱ͕ϰ

ϮϮϯ

ϰ͕ϯ
ϭϱ͕ϳ
ϴ͕ϯ
Ϯϭ͕ϰ
ϭϲ͕ϭ

ůŝƚƌĂĂͬŬŐ

ŚĂũŽŶƚĂ
ϭϱ͕ϰ

ŬĞƐŬŝĂƌǀŽ

ϮϬ͕Ϭ

Ϯ
ϯ
ϰ
ϲ
ϳ
ϴ
ϴ

ϳϮ
ϳϱ
ϴϬ
ϲϱ
ϱϭ
ϱϱ
ϲϲ

ϭϰ͕ϵ

KůŬŝ

ϭϲϯ

ϯ͕ϵ
ϭϱ͕Ϭ
ϳ͕ϲ
ϮϬ͕Ϭ
ϭϰ͕ϱ

ůŝƚƌĂĂͬŬŐ ρ]

ŚĂũŽŶƚĂ
ϯ͕Ϭ

ŬĞƐŬŝĂƌǀŽ

ϯ͕Ϭ

ϯϮϲ
ϯϰϵ
ϯϱϮ
ϯϰϬ
ϯϯϲ
ϯϲϵ
ϯϲϱ

ϭϵ͕ϴ

ϮϬϵ

Ϯ͕ϯ
ϯ͕ϴ
ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϵ
Ϯ͕Ϭ

ůŝƚƌĂĂͬŬŐ χ]

ŚĂũŽŶƚĂ
ϭϯ͕ϯ

ŬĞƐŬŝĂƌǀŽ

ϭϲ͕ϱ

Ϯϵϱ
ϯϭϱ
ϯϭϴ
ϯϬϰ
ϯϬϬ
ϯϮϲ
ϯϯϬ

Ϯϱ͕ϰ

ϭϵϳ

ϭϬ͕ϵ
ϭϲ͕ϴ
ϳ͕ϲ
ϱ͕ϵ
ϭϯ͕ϱ

ŚĂũŽŶƚĂ
ϭϮ͕ϭ
ϵ͕ϴ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ϮϬϭϱ

ϭϱ͕Ϯ
ϲ͕ϴ
ϱ͕Ϯ

ϭϭ͕ϵ

ϭϱ͕Ϭ
Ϯϯ͕ϵ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƚƵŽƌĞƉĂŝŶŽĂ͕ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂũĂŽƌŐĂĂŶŝƐƚĂĂŝŶĞƚƚĂŬŽŚƚŝǀŝŝƚƚĂĂĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞĞŶ
ŬĞƌććũćŬĂƐǀŝŝŶ͘ ϑůĞƚƵŬƐĞůůĂ͕ĞƚƚćƐćŝůƂŶŶćŶĂŝŬĂŝŶĞŶŵĂƐƐĂŚćǀŝƂŽŶŵŝƚćƚƂŶ͘

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

^ćŝůƂƌĞŚƵũĞŶũĂůŝĞƚĞůĂŶŶĂŶ
ŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝ
ůŝƚƌĂĂ +ϰͬŬŐ
ŶćǇƚĞƚƚć

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƚƵŽƌĞƉĂŝŶŽĂŬŽŚƚŝ

ůŝƚƌĂĂ +ϰͬŬŐ
ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ
ϰϬϬ

ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϱϬ
Ϭ
ϯ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

ϮϬϭϲ

ůŝƚƌĂĂ +ϰͬŬŐ
ŽƌŐĂĂŶŝƐƚĂ
ϱϬϬĂŝŶĞƚƚĂ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƚƵŽƌĞƉĂŝŶŽĂ͕ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂũĂŽƌŐĂĂŶŝƐƚĂ
ĂŝŶĞƚƚĂŬŽŚƚŝǀŝŝƚƚĂĂĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞĞŶŬĞƌććũćŬĂƐǀŝŝŶ͘
KůĞƚƵŬƐĞůůĂ͕ĞƚƚćƐćŝůƂŶŶćŶĂŝŬĂŝŶĞŶŵĂƐƐĂŚćǀŝƂŽŶ
ŵŝƚćƚƂŶ͘

Ϯ

ϮϬϭϱ
>ŝĞƚĞůĂŶƚĂ
ͬϮϬϭϲ
KůŬŝ

ϯ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽŽƌŐĂĂŶŝƐƚĂĂŝŶĞƚƚĂŬŽŚƚŝ

ϰϱϬ
ϰϬϬ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

ϮϬϭϱ
>ŝĞƚĞůĂŶƚĂ
ͬϮϬϭϲ
KůŬŝ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

ϮϬϭϱ
>ŝĞƚĞůĂŶƚĂ
ͬϮϬϭϲ
KůŬŝ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ϭϬϬ

Ϯ
ϮϬϭϱ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂŬŽŚƚŝ

ϰϱϬ

ϮϬϬ
ϭϴϬ
ϭϲϬ
ϭϰϬ
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
Ϭ

ϰϱϬ

ϰϬϬ

ϰϬϬ

ϯϱϬ

ϯϱϬ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ϰϱϬ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ
Ϯ

ϮϬϭϲ

Ϯ

ϰϱϬ

ϰϱϬ

ϰϬϬ

ϰϬϬ

ϯϱϬ

ϯϱϬ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϱϬ
ϭϬϬ

ϯϬ

.ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ

ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ

ϮϬϭϱ

ϰ

ϮϬϭϲ

ϰ

ϰϱϬ

ϰϬϬ

ϰϬϬ

ϯϱϬ

ϯϱϬ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ

ϭϱϬ
ϭϬϬ

Ϭ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ
ϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ
ϳ

ϮϬϭϱ ϴ
ϰϱϬ

ϰϬϬ

ϰϬϬ

ϯϱϬ

ϯϱϬ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ϰϱϬ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

ϮϬϭϲ ϴ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ϮϬϭϱ

ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć

ϮϬϬ

ϱϬ

ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ

ϯϬ

ϮϱϬ

Ϭ

ϭϬ

Ϯϱ

ϯϬϬ

ϱϬ

ϱ

ϮϬϭϲ ϲϲ

ϮϬϭϱ ϲ

ϰϱϬ

Ϭ

ϮϬ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ϮϬϭϲ Ϯϯ

ϮϬϭϱ ϯ

ϱϬ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

Ϯϱ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ϮϬϭϱ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ

ϮϬ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ

ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

ϮϬϭϱ ϴ

ϮϬϭϲ ϴ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ
ϮϬϭϱ =ŝĞƚĞůĂŶƚĂ

ϮϬϭϲ ϑůŬŝ

ϯϬ

ϰϱϬ

ϰϬϬ

ϯϱϬ

ϮϱϬ

ϮϬϬ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ůŝƚƌĂĂ ͬ ŬŐ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ

ϯϬϬ

ϭϱϬ

ϭϬϬ

ϱϬ

Ϭ
Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ǀƌŬĂůƵƐƚĂ
ϮϬϭϱ

Ϯ

ϮϬϭϱ

ϯ

ϮϬϭϱ ϰ

ϮϬϭϱ

ϲ

ϮϬϭϱ

ϳ

ϮϬϭϱ ϴ

ϮϬϭϱ ϴ

ϮϬϭϱ =ŝĞƚĞůĂŶƚĂ

ϮϬϭϲ

Ϯ

ϮϬϭϲ

ϯ

ϮϬϭϲ ϰ

ϮϬϭϲ

ϲ

ϮϬϭϲ

ϳ

ϮϬϭϲ ϴ

ϮϬϭϲ ϴ

ϮϬϭϲ ϑůŬŝ

DĞƚĂĂŶŝĞŶĞƌŐŝĂƚƵŽƚƚŽ
ŚĞŚƚĂĂƌŝůƚĂ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

ϮϬϭϱ

ϵ͕Ϭ

<ĞƌććũćŬĂƐǀŝƐĂƚŽ
ŬŐŬĂͬŚĂ

ϮϬϭϲ

ϴ͕Ϭ

Ϯ

ϳ͕Ϭ

ϯ
ϰ
ϲ
ϳ
ϴ
ϴ

ϲ͕Ϭ
ϱ͕Ϭ
ϰ͕Ϭ

ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ

+ϰͲƚƵŽƚƚŽ
ůŝƚƌĂĂͬŬŐ ŬĂ

ŶĞƌŐŝĂƚƵŽƚƚŽ
ΧσŚͬŚĂ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϭϳϲϬ
ϮϬϲϬ
ϭϮϱϬ
ϭϲϴϬ
ϲϵϬ
ϲϮϬ
ϳϯϬ

ϮϬϱϬ
ϮϯϱϬ
ϮϬϮϬ
ϯϭϭϬ
ϮϲϬϬ
ϮϱϳϬ
ϮϱϲϬ

ϮϳϬ
ϮϳϬ
ϮϳϬ
ϮϵϬ
ϯϲϬ
ϯϵϬ
ϮϯϬ

ϮϵϬ
ϯϭϬ
ϯϮϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϯϬ
ϯϯϬ

ϰ͕ϳ
ϱ͕ϲ
ϯ͕ϰ
ϰ͕ϵ
Ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϰ
ϭ͕ϳ

ϲ͕ϭ
ϳ͕ϰ
ϲ͕ϰ
ϵ͕ϰ
ϳ͕ϴ
ϴ͕ϰ
ϴ͕ϱ

ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

dĂƵůƵŬŽŶƐĂƚŽũĂŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽĂƌǀŽƚƉǇƂƌŝƐƚĞƚƚǇ͖
ŶĞƌŐŝĂƚƵŽƚŽƚůĂƐŬĞƚƚƵƚĂƌŬĞŵŵŝůůĂĂƌǀŽŝůůĂ͘

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ΧσŚͬŚĂ

ϭϬ͕Ϭ

dĂƌŬĂƐƚĞůƚŝŝŶƐĞƵƌĂĂǀŝĂƚĞŬŝũƂŝƚćůŝŝƚƚǇĞŶŬĞƌććũćŬĂƐǀŝƐćŝůƂƌĞŚƵŝŚŝŶ
ďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŽƚĂŶŶŽŶƌĂĂŬĂͲĂŝŶĞĞŶĂũĂŵćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞŶůĂĂĚƵŶŬĂŶŶĂůƚĂ͗
ZĂĂŬĂͲĂŝŶĞĞŶĂ͗
Ͳ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞ;χ]ͿũĂŽƌŐĂĂŶŝŶĞŶĂŝŶĞƐ;ρ]Ϳ͕ƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚ ;ŬƐ͘ĚŝĂϰͿ ũĂ ρ]ͬχ]ͲƐƵŚĚĞ
Ͳ ŚŝŝůŝͬƚǇƉƉŝ ʹƐƵŚĚĞ
DćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞŶƌĂǀŝŶŶĞĂƌǀŽŶĂ͗
Ͳ ƚǇƉĞŶůŝƵŬŽŝƐƚƵŵŝŶĞŶĂŵŵŽŶŝƵŵͲŵƵŽƚŽŽŶďŝŽŬĂĂƐƵƉƌŽƐĞƐƐŝŶĂŝŬĂŶĂ
Ͳ ŬŽŬŽŶĂŝƐƚǇƉƉŝͲ ũĂĨŽƐĨŽƌŝƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚ;ůĂƐŬĞƚƚƵƐćŝůƂƌĞŚƵŶƉŝƚŽŝƐƵƵŬƐŝƐƚĂ
ŽůĞƚƚĂĞŶĞƚƚćŬĂŝŬŬŝƌĂǀŝŶƚĞĞƚƐćŝůǇǇďŝŽŬĂĂƐƵƉƌŽƐĞƐƐŝŶĂŝŬĂŶĂũĂũćć
ŵćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞĞŶͿ

^ćŝůƂƌĞŚƵďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŽƚĂŶŶŽŶ
ƌĂĂŬĂͲĂŝŶĞĞŶĂ͗ŚŝŝůŝͬƚǇƉƉŝͲƐƵŚĚĞ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

^ćŝůƂƌĞŚƵũĞŶƌĂǀŝŶŶĞƚĂƌŬĂƐƚĞůƵĂ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

͗∆
ϰϱͬϭ

dƵůŽŬƐŝĂƚćǇĚĞŶŶĞƚććŶǀ͘ϮϬϭϲ
ƐĂĚŽŶĂŶĂůǇǇƐŝƚƵůŽŬƐŝůůĂ

ϯϱͬϭ
ϯϬͬϭ
Ϯϱͬϭ

ϮϬͬϭ
ϭϱͬϭ
ϭϬͬϭ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ϰϬͬϭ

ϱͬϭ
Ϭͬϭ
Ϯ

ϯ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

‡ DŝƚćŬŽƌŬĞĂŵƉŝŽůũĞŶŽƐƵƵƐ͕ƐŝƚćŬŽƌŬĞĂŵƉŝ ͬEͲƐƵŚĚĞ͖ ŬĞƌććũćŬĂƐǀĞŝůůĂŽůŬĞĂŬŽƌŬĞĂŵƉŝ ∆ͲƉŝƚŽŝƐƵƵƐ
‡ <ĂŝŬŬŝĞŶŶćǇƚƚĞŝĚĞŶ ͗∆ ʹƐƵŚĚĞ;ǀćůŝůůćϭϵͲϰϲͿŽŶŵĞůŬŽŚǇǀćůůćƚĂƐŽůůĂǀĞƌƌĂƚƚƵŶĂďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŽƚƚŽƉƌŽƐĞƐƐŝŶŽƉƚŝŵĂĂůŝƐĞĞŶ
͗∆ ʹƐƵŚƚĞĞƐĞĞŶ;ǀćůŝůůćϭϬͲϯϬͿ͘

dǇƉĞŶůŝƵŬŽŝƐƚƵŵŝŶĞŶĂŵŵŽŶŝƵŵŝŬƐŝ
ďŝŽŬĂĂƐƵƉƌŽƐĞƐƐŝŶĂŝŬĂŶĂ
;ƚĂƌŬĂƐƚĞůƵƚĞŚƚǇŬĞƐćŶϮϬϭϱŶćǇƚƚĞŝƐƚćͿ
ŵŵŽŶŝƵŵͲ ũĂŬŽŬŽŶĂŝƐͲE͕
ĞŶŶĞŶ ũĂũćůŬĞĞŶ ďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŬƐĞŶ
ƐćŝůƂƚǇŶ ŶćǇƚƚĞĞŶ ŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƚƚĂ ŬŽŚƚŝ

‡ DćĚćƚǇŬƐĞŶũćůŬĞŝƐĞƚĂŵŵŽŶŝƵŵƚǇƉƉŝƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚŽůŝǀĂƚ
ŬŽƌŬĞĂŵƉŝĂŬƵŝŶĞŶŶĞŶŵćĚćƚǇƐƚć͕ŝŶĚŝŬŽŝĚĞŶƚǇƉĞŶ
ůŝƵŬŽŝƐƚƵŵŝƐƚĂďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŬƐĞŶĂŝŬĂŶĂ
‡ DĞƌŬŝƚƚćǀŝŶůŝƵŬŽŝƐƚƵŵŝŶĞŶƚŽĚĞƚƚŝŝŶŬĞƌććũćŬĂƐǀŝůůĂŝůŵĂŶ
ŽůŬĞĂ;ϴͲŶćǇƚĞͿ͗ ĂŵŵŽͲE͗ŶŽƐƵƵƐŬŽŬŽŶĂŝƐͲE͗ƐƚćŶŽƵƐŝ
ϯϯй ∆ ϵϬй͘

ϯϬ

ŐͬŬŐ ŬĂ

Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ
Ϯ

ϯ

ϰ

∆+ϰͲE͕ĞŶŶĞŶ

ϲ

ϳ

∆+ϰͲE͕ũćůŬĞĞŶ

ϴ

ϴ

ŵŵŽŶŝƵŵƚǇƉĞŶ ŽƐƵƵƐ ŬŽŬŽŶĂŝƐƚǇƉĞƐƚć

ƐǇƂƚƚĞĞŶŬŽŬŽŶĂŝƐͲ∆
ϭϬϬй

ŵŵŽŶŝƵŵͲ ũĂŬŽŬŽŶĂŝƐͲE͕
ĞŶŶĞŶ ũĂũćůŬĞĞŶ ďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŬƐĞŶ
ƚƵŽƌĞƌĞŚƵŶ ŵĂƐƐĂĂ ŬŽŚƚŝ

ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй

ϭϬ

ϲϬй

ϴ

ϱϬй
ϰϬй

ϲ

ŐͬŬŐ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

Ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϳŬŐͬŚĂͿ
ϯ .ƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć;ϮϬŬŐͬŚĂͿ
ϰ ΧŽŶŝǀƵŽƚŝŶĞŶŚĞŝŶćƐĞŽƐ
ϲ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć
ϳ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнƂůũǇƌĞƚŝŬŬĂ
ϴ ςƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć͕ŽůŬŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
ϴ ρĂůŬŽĂƉŝůĂ

ϯϬй

ϰ

ϮϬй

Ϯ

ϭϬй

Ϭ

Ϭй
Ϯ

ϯ

ϰ

∆+ϰͲE͕ĞŶŶĞŶ

ϲ

ϳ

∆+ϰͲE͕ũćůŬĞĞŶ

ϴ

ϴ

Ϯ

ƐǇƂƚƚĞĞŶŬŽŬŽŶĂŝƐͲ∆

ϯ

ϰ
ĞŶŶĞŶŵćĚćƚǇŬƐĞŶ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

ŵćĚćƚǇŬƐĞŶũćůŬĞĞŶ

,ŝŝůĞŶǀćŚĞŶĞŵćďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŬƐĞŶĂŝŬĂŶĂ
;ƚĂƌŬĂƐƚĞůƵƚĞŚƚǇŬĞƐćŶϮϬϭϱŶćǇƚƚĞŝƐƚćͿ

,ŝŝůĞŶǀćŚĞŶĞŵćŵćĚćƚǇŬƐĞƐƐć
ϮϱϬ

ůĞŵŵĂƐƐĂŬƵǀĂƐƐĂŽŶǀĞƌƌĂƚƚƵŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽĂ
ƉĞƌƵƐƚƵĞŶĂŶĂůǇƐŽŝƚƵƵŶŚŝŝůŝǀćŚĞŶĞŵććŶũĂ
ƉĂŶŽƐŬŽŬĞĞĞůůĂ ŵŝƚĂƚƚƵĂŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽĂ
;ůĂƐŬĞŶŶĂƐƐĂŽůĞƚĞƚƚƵďŝŽŬĂĂƐƵŶŬŽŽƐƚƵŵƵƐ͗
ϱϱй +ϰ нϰϱй ϑϮͿ

ŐͬŬŐ χ]

ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ

Ϭ
Ϯ

ϯ

ϰ

ϲ

ϳ

ϴ

ϴ

ůͬŬŐŬĂ

DĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽ͕ůĂƐŬĞƚƚƵŶĂ ŚŝŝůŝǀćŚĞŶĞŵćƐƚć ;Žů͘
ϱϱй +ϰͿƐĞŬć ƉĂŶŽƐŬŽĞƚƵůŽŬƐĞƚ
ϰϱϬ
ϰϬϬ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ
Ϯ

ϯ

ϰ

,ŝŝůĞŶǀćŚĞŶĞŵć

ϲ

ϳ

ƉĂŶŽƐŬŽĞƚƵůŽŬƐĞƚ

ϴ

ϴ

‡ <ŽůŵĞŶŶćǇƚƚĞĞŶ;ϯ͕ ϰũĂ ϲͿŽƐĂůƚĂ
ƚƵůŽŬƐĞƚŽǀĂƚŚǇǀŝŶǀĂƐƚĂĂǀŝĂ͕ŵƵƚƚĂŵƵƵƚĞŶ
ĞƐŝŝŶƚǇǇǀĂŝŚƚĞůƵĂ͕ƵƐĞŝŶŶŝŝŶƉćŝŶĞƚƚćŵŝƚĂƚƚƵ
ŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽŽŶƐƵƵƌĞŵƉŝŬƵŝŶ ͲĂŶĂůǇǇƐŝĞŶ
;ͲǀćŚĞŶĞŵćŶͿƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂůĂƐŬĞƚƚƵƚƵŽƚƚŽ
‡ ͲĂŶĂůǇƐŽŝŶŶŝŶƚĂƌŬŬƵƵƚƚĂŚĞŝŬĞŶƚćć
ƉĂŶŽƐŬŽŬĞĞƐƐĂŬćǇƚĞƚǇŶǇŵƉŝŶ ŵĞƌŬŝƚƚćǀć
ŵććƌć͕ũŽůůŽŝŶŶćǇƚƚĞĞƐƐćƚĂƉĂŚƚƵǀĂƚ
ƉŝƚŽŝƐƵƵƐŵƵƵƚŽŬƐĞƚŽǀĂƚƐƵŚƚĞĞůůŝƐĞŶƉŝĞŶŝć
ǀĞƌƌĂƚƚƵŶĂǇŵƉŝŶ ƐƵƵƌŝŝŶůćŚƚƂƉŝƚŽŝƐƵƵŬƐŝŝŶ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

ϱϬ

DćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞŶƌĂǀŝŶŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚ
‡ ^ǇƂƚƚĞĞƚ͗ƉƵŶĂͲĂƉŝůĂͬŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶćƐĞŽƐŝůŵĂŶŽůŬĞĂ;ϴͿũĂŽůũĞŶŬĂŶƐƐĂ;ϲͿ
‡ ^ǇƂƚƚĞĞŶ χ]ͲƉŝƚŽŝƐƵƵƐϭϮй͕ũĂ χ]ͲƌĞĚƵŬƚŝŽϯϱй
‡ ^ǇƂƚƚĞĞŶŬŽŬŽŶĂŝƐͲ∆ ũĂŬŽŬŽŶĂŝƐͲς ƐćŝůǇǇũĂƉććƚǇǇŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂĂŶŵćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞĞŶ͕
ũŽŶŬĂ χ]ͲƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞŬƐŝƐĂĂĚĂĂŶŽŶϴй;ŬƵŶ χ] ƌĞĚƵŬƚŝŽϯϱйͿ
‡ ϴͲŶćǇƚƚĞĞƐƐćƚǇƉƉŝůŝƵŬŽŝƐƚƵƵ͕ĞůŝĂŵŵŽͲEͲƉŝƚŽŝƐƵƵƐŶŽƵƐĞĞ͗ƐǇƂƚƚĞĞƐƐćŶ͘ϯϯйũĂũććŶŶƂŬƐĞƐƐć
Ŷ͘ϵϬйŬŽŬŽŶĂŝƐƚǇƉĞƐƚć
‡ zůůćŽůĞǀŝůůĂŽůĞƚƵŬƐŝůůĂƌĞŚƵŶũĂƐǇŶƚǇǀćŶŵćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞŶƌĂǀŝŶŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚŽŶĞƐŝƚĞƚƚǇ
ƚĂƵůƵŬŽƐƐĂ
<ĞƌććũćŬĂƐǀŝƌĞŚƵ
ϲ
ϴ
ƚǇƉƉŝ͕ŐͬŬŐŬĂ
ϭϯ͕ϴ
Ϯϳ͕ϯ
ƚǇƉƉŝ͕ŐͬŬŐ;χ] ϭϮйͿ
ϭ͕ϳ
ϯ͕ϯ
ĂŵŵŽŶŝƵŵͲE͕ŐͬŬŐŬĂ
ϱ͕ϳ
ϵ͕Ϭ
ĂŵŵŽŶŝƵŵͲE͕ŐͬŬŐ;χ] ϭϮйͿ
Ϭ͕ϳ
ϭ͕ϭ
ĨŽƐĨŽƌŝ͕ŐͬŬŐŬĂ
Ϯ͕ϴ
ϱ͕Ϯ
ĨŽƐĨŽƌŝ͕ŐͬŬŐ;χ] ϭϮйͿ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϲ

ƚǇƉƉŝ͕ŐͬŬŐŬĂ
ƚǇƉƉŝ͕ŐͬŬŐ;χ] ϴйͿ
ĂŵŵŽŶŝƵŵͲE͕ŐͬŬŐŬĂ
ĂŵŵŽŶŝƵŵͲE͕ŐͬŬŐ;χ] ϴйͿ
ĨŽƐĨŽƌŝ͕ŐͬŬŐŬĂ
ĨŽƐĨŽƌŝ͕ŐͬŬŐ;χ] ϴйͿ

DćĚćƚǇƐũććŶŶƂƐ
ϲ
ϴ
Ϯϭ͕Ϯ
ϰϮ͕Ϭ
ϭ͕ϳ
ϯ͕ϰ
ϴ͕ϴ
ϯϳ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
ϯ͕ϭ
ϰ͕ϯ
ϴ͕Ϭ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϳ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ dĂƌŬĂƐƚĞůƚŝŝŶůĂƐŬĞŶŶĂůůŝƐĞƐƚŝ͕ŬĂŚĚĞůůĞǀĂůŝƚƵůůĞƐǇƂƚƚĞĞůůĞ ;ǀ͘ϮϬϭϱͿ͕ ŶćŝĚĞŶďŝŽŬĂĂƐƵͲ
ƚƵŽƚĂŶŶŽŶŵćƌŬćƉƌŽƐĞƐƐŝƐƚĂƐĂĂƚĂǀĂŶŵćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞŶƌĂǀŝŶŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚ

‡ <ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶ ǀĂŝŚƚĞůĞǀĂůĂĂƚƵ ŽŶŚǇǀćƚŝĞĚŽƐƚĂĂũĂƐĞŶ
ǀĂŝŬƵƚƵŬƐĞƚƚƵŶŶŝƐƚĂĂ͕ĞƚĞŶŬŝŶŬĂƐǀŝĞŶƐĞĂƐƐĂŽůĞǀĂ ŽůŬŝǀĂŝŬƵƚƚĂĂ
ŵŽŶĞĞŶ͕ŵŵ͗
DŝƚćĞŶĞŵŵćŶŽůŬĞĂ͕Ɛŝƚć
8 <ŽƌŬĞĂŵƉŝŬƵŝǀĂͲĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵƐ
8 ůĞŵƉŝƚǇƉƉŝƉŝƚŽŝƐƵƵƐ
8 <ŽƌŬĞĂŵƉŝ ͬ∆ ʹƐƵŚĚĞ
8 ůĞŵƉŝĨŽƐĨŽƌŝƉŝƚŽŝƐƵƵƐ
8 sćŚĞŵŵćŶƐćŝůƂƌĞŚƵŵĂƐƐĂĂƉĞƌƐćŝůƂƚƚǇƚŝůĂǀƵƵƐ
8 ůĞŵƉŝŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽũĂŚŝƚĂĂŵƉŝŚĂũŽĂŵŝŶĞŶďŝŽŬĂĂƐƵŬƐŝ
‡

dćƐƐćƚǇƂƐƐćƐćŝůƂŶƚćŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƚĞƐƚĂƵƐƚĂǀĂƌƚĞŶŽŶŶŝƐƚƵŝŚǇǀŝŶ͕ũĂŶćǇƚƚĞŝĚĞŶ
ĞƉćŚŽŵŽŐĞĞŶŝƐƵƵĚĞƐƚĂ;ǀĂŝŚƚĞůĞǀĂŽůŬŝͬǀŝŚĞƌŵĂƐƐĂŬŽŽƐƚƵŵƵƐͿŚƵŽůŝŵĂƚƚĂ
ƌŝŶŶĂŬŬĂŝƐƚƵůŽŬƐĞƚŽůŝǀĂƚŚǇǀŝŶǀĂƐƚĂĂǀŝĂ͕ŬƵŝŶŵǇƂƐĞƌŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŝƐƐĂŵŝƚĂƚƵƚǀĂƐƚĂĂǀĂƚ
ƚƵůŽŬƐĞƚ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

:ŽŚƚŽƉććƚƂŬƐĞƚ

:ŽŚƚŽƉććƚƂŬƐĞƚ
‡ <ĞƌććũćŬĂƐǀŝƚďŝŽŬĂĂƐƵƚƵŽƚĂŶŶŽŶƌĂĂŬĂͲĂŝŶĞĞŶĂ͗
‡ ^ŽƉŝǀĂ ͬ∆ ʹƐƵŚĚĞ

‡ ŝŽŬĂĂƐƵƉƌŽƐĞƐƐŝŶĂŝŬĂŶĂŬĞƌććũćŬĂƐǀŝŶƚǇƉƉŝůŝƵŬŽŝƐƚƵƵŚǇǀŝŶĂŵŵŽŶŝƵŵͲEͲ
ŵƵŽƚŽŽŶ
‡ ƉĂƌŚĂŝŵŵŝůůĂĂŶ;ŶćǇƚĞ ϴͿŵćĚćƚǇƐũććŶŶƂŬƐĞƐƐćĂŵŵŽŶŝƵŵͲE͗ŶŽƐƵƵƐ
ŬŽŬŽŶĂŝƐƚǇƉĞƐƚćŽůŝϵϬй

‡ <ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶŵĞƚĂĂŶŝƚƵŽƚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝŽŶŚǇǀć
‡ KŵŝŶĂŝƐƚƵŽƚƚŽŬŽƌŬĞŝŵŵŝůůĂĂŶŶ͘ϰϬϬůŝƚƌĂĂͬŬŐŬĂ͕ ǀƌƚ͘ŽůŬŝŶ͘ϮϬϬůŝƚƌĂĂͬŬŐŬĂ ũĂůŝĞƚĞůĂŶƚĂ

Ŷ͘ϮϮϬůŝƚƌĂĂͬŬŐŬĂ
‡ ,ĞŚƚĂĂƌŝƚƵŽƚŽƚǀĂŝŚƚĞůĞǀŝĂ͕ŵƵƚƚĂƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝƐŝĂĞŶĞƌŐŝĂŚǇƂĚǇŶƚćŵŝƐĞĞŶ͕ǀćůŝůůćϮ͕ϱ ʹ ϵ ΧσŚͬŚĂ
‡ <ĞƌććũćŬĂƐǀŝĞŶǀĂŝŬƵƚƵƐŵǇƂƐƉććŬĂƐǀŝŶƐĂƚŽŽŶŽŶŚƵŽŵŝŽŝƚĂǀĂŬĂƐǀŝĂǀĂůŝƚƚĂĞƐƐĂ

ǁǁǁ͘ŚĂŵŬ͘Ĩŝ

‡ ƐŝƚćŬŽƌŬĞĂŵƉŝŵŝƚćĞŶĞŵŵćŶŽůŬĞĂĞůŝŬĞƌććũćŬĂƐǀŝůůĂŬŽƌŬĞĂŵƉŝ ∆ͲƉŝƚŽŝƐƵƵƐŬƵŝŶŽůũĞůůĂ͖
ŬŽƌŬĞŝŵŵŝůůĂĂŶƐƵŚĚĞĂƌǀŽϰϲ;ŶćǇƚĞ ϴͿ
‡ ƐŽƉŝǀŝŶ ͬ∆ ʹƐƵŚĚĞ;ĂƌǀŽϭϵͿŽůŝƉƵŶĂͲĂƉŝůĂнŝƚĂůŝĂŶƌĂŝŚĞŝŶć ʹƐĞŽŬƐĞůůĂ͕ũŽƐƚĂŽůŬŝŽůŝŬŽƌũĂƚƚƵƉŽŝƐ
;ŶćǇƚĞ ϴͿ
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1

JOHDANTO
Tämän osatyön tavoitteena oli selvittää kerääjäkasvin käyttöä biokaasutuotannossa
prosessoinnin ja ravinnekierrätyksen näkökulmasta.
Käytännön biokaasututkimus toteutettiin ns. märkäprosessointina pilot-biokaasukoereaktorilla HAMKin Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Kerääjäkasvia
seostetiin Mustialan navetan lietelantaan. Koereaktori käynnistettiin pelkällä lietelannalla, ja tuloksissa voitiin näin vertailla seoksen ja pelkän lietelannan käyttöä.
Koereaktorin tilaa tarkkailtiin poisteanalyysein sekä biokaasun määrä- ja laatumittauksin. Mädätysjäännöksestä määritettiin pääravinteet.
Tulosten avulla selvittiin mädätysjäännöksen lannoitekäytön vaikutuksia ravinnetaseeseen sekä ravinteiden ja biokaasutuoton taloudellisia vaikutuksia tilan näkökulmasta. Nämä tarkastelut sisältyivät hankkeessa tehtyyn taloudellispainoteiseen
osatyöhön (Erika Winquist, Luke).
Biokaasureaktorin päivittäisestä hoidosta Mustialan tilalla vastasi projektityöntekijä
Satu Suoranta, apunaan projektityöntekijä Pirita Lohela. Reaktorin kunnostus ja
ylösajo toteutettiin osana Toni Haaviston opinnäytetyötä, ohjaajina projektitutkija
Jarkko Nummela ja projekti-insinööri Laura Kannisto. Laura suoritti myös koko reaktorikoejakson seurannan, analysoinnit ja tulosten raportoinnin. Työn ohjaukseen,
raportointiin ja tulosten julkaisemiseen osallistui bioprosessitekniikan yliopettaja
Maritta Kymäläinen.
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KOEREAKTORI JA SYÖTTÖ
Lannan ja säilötyn kerääjäkasvin biokaasutuksessa käytettiin Hämeen ammattikorkeakoululla vuodesta 2003 asti käytössä ollutta 200 litraista pilot-reaktoria (kuva 1).
Reaktoria on käytetty aluksi HAMK:n Visamäen kampuksella. Vuoden 2014 aikana
koereaktori siirrettiin Mustialaan. Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön -hankkeen
aikana Toni Haaviston opinnäytetyössä se päivitettiin ja kunnostettiin Mustialan
vanhan navetan maitohuoneeseen.
Reaktori on rakennettu käytettäväksi märkäprosessissa. Syöte voidaan pumpata reaktorin kyljestä sisälle. V. 2009 reaktorin päälle lisättiin syöttöventtiili ja -suppilo,
kiinteämmän, pumpattavaksi kelpaamattoman syötteen käyttämiseksi. Reaktorimassan poisto tapahtuu reaktorin pohjassa olevasta venttiilistä. Tarkempi kuvaus
reaktorin rakenteesta ja kunnostuksesta löytyy Toni Haaviston opinnäytetyöstä
(https://www.theseus.fi/handle/10024/121225).
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Kuva 1. Mustialan vanhan navetan maitohuoneessa oleva pilot-reaktori (kuva: Satu
Suoranta)
Päivityksen yhteydessä reaktorille hankittiin uusi kaasun määrä- sekä pitoisuusmittari. Aiemmin reaktorista mitattiin ainoastaan metaani- (CH4) ja hiilidioksidipitoisuutta (CO2). Uudella mittarilla (Geotech GA3000Plus) pystytään näiden lisäksi mittaamaan biokaasun happi- (O2), vety- (H2) ja rikkivetypitoisuutta (H2S). Sekä kaasunmäärä että -pitoisuusmittarin tiedot kerääntyvät tietokoneelle eLabs -ohjelmaan,
josta ne ovat etäluettavissa.
2.1

Koereaktorin syöte
Koereaktorissa käytettiin syötteenä Mustialan navetan lietelannan ja syksyllä 2016
kerätyn ja säilötyn kerääjäkasvin seosta.
Kesän 2015 aikana Mustialassa viljeltiin koeruuduilla ohran seassa seitsemää kerääjäkasvia: italianraiheinä (7kg/ha), italianraiheinä (20 kg/ha), monivuotinen heinäseos, puna-apilan ja italianraiheinän seos, puna-apila, puna-apila ja italianraiheinän
seos (josta kerättiin olki pois) sekä valkoapila. Kerääjäkasveja säilöttiin minisiiloihin
n. 90 vrk:si, jonka jälkeen niistä määritettiin metaanituottopotentiaali.
Metaanituottopotentiaalitestauksen, kerääjäkasvin sadon ja pääkasvivaikutusten
perusteella päätettiin koereaktoritestauksessa käyttää monivuotista heinäseosta.
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Niiton jälkeen kerääjäkasvi pilkottiin (Kuva 2) ja tiivistettiin ämpäreihin. Rehun
päälle pantiin hiekkapussi painoksi, ämpärit suljettiin tiiviisti. Kerääjäkasvia säilöttiin vähintään 90 vrk. Osa koeruuduista oli lannoitettu karjanlannalla (A) ja osa keinolannoitteella (B). Eri tavoin lannoitetut rehut pidettiin erillään.

Kuva 2. Koereaktorin syötteen (monivuotisen heinäseos) silppurikäsittely säilöntää
varten, syksy 2016 (kuvat: Maritta Kymäläinen)
Säilönnän jälkeen kerääjäkasvia murskattiin lisää ja seostettiin lietelantaan (Kuva 3).
Syötettä tehtiin kerrallaan 1 - 3 vko:n erä. Valmiita syöte-eriä säilytettiin ulkona viileässä, josta ne nostettiin edellisenä päivänä lämpiämään maitohuoneeseen.

Kuva 3. Säilötyn kerääjäkasvin ja lietelannan sekoitus murskaimella (kuvat: Laura
Kannisto, Satu Suoranta)
Kerääjäkasvin määrä lietelantaseoksessa laskettiin märkäprosessivaatimuksen mukaan. Kuvassa 4 on esitetty yleisellä tasolla kasvi-lietelanta- ja olki-lietelantaseoksen
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kuiva-ainepitoisuus kasvin/oljen osuuden kasvaessa syöteseoksessa. Tässä esimerkkilaskennassa lannan kuiva-aine on 8 %, kasvin 24 % ja oljen 60 %.

Kuva 4. Syöteseoksen kuiva-ainepitoisuustarkasteluesimerkki. Laskennassa käytetyt kuiva-ainepitoisuudet: lanta 8 %, viherbiomassa 24 % ja olki 60 %.
Mustialan koereaktorin syötteenä käytettiin kasvi-lantaseosta tuorepainosuhteessa
n. 10 : 90 (VS suhde 15 : 85), jolloin seoksen kuiva-ainepitoisuus oli n. 11-12 %.
2.2

Koereaktorin syöttökuormitus
Sopiva syöttökuormitus (kgVS/m3d) määräytyy syötteen VS-pitoisuuden ja viipymäaikavaatimuksen mukaan. Kuvassa 5 on havainnollistettu kuormituksen ja viipymän
välistä riippuvuutta: mitä märempi syöte (ja tarkemmin sanoen alhaisempi VSpitoisuus) sitä lyhyempi viipymä samalla kuormituksella.

Kuva 5. Reaktorikuormituksen ja viipymän välinen riippuvuus. TS ja VS -pitoisuudet: lanta 8 % ja 6,6 %, viherbiomassa 24 % ja 21,8 %.
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Mustialan koereaktoria syötettiin koejakson aikana arkipäivisin klo 8 - 10 välillä.
Syöte kaadettiin reaktorin päällä olevasta suppilosta sisään. Reaktorista poistettiin
sekoitettua massaa syötettä vastaava määrä. Poisteesta otettiin 1 - 2 viikon välein
näytteet analysointiin.
Syksyn 2016 aikana koereaktoriin syötettiin ainoastaan lietelantaa. Reaktorin kuormitus oli n. 3,5 – 3,9 kgVS/m3d, viitenä päivänä viikossa. Jos sama kuormitus lasketaan koko viikon ajalle, niin arvo on 2,5 – 2,8 kgVS/m3d. Vuodenvaihteen jälkeen
aloitettiin lietelanta-kasviseoksen syöttö samalla kuormituksella. Tämä vastasi viipymänä n. 36 vrk. Kasvin käyttö aloitettiin karjanlietelannalla lannoitetulla kerääjäkasvilla (koeruudut A), ja tämän loputtua siirryttiin keinolannoitteiden avulla viljeltyyn kerääjäkasviin (koeruudut B).
Syötteenä käytettiin pelkkää lietelantaa yhteensä 36 vrk, tähän sisältyi joulun ja
vuodenvaihteen takia syöttämättömiä päiviä. Samalla kuormituksella (vaihteli 2,5 2,8 kgVS/m3d välillä) lietelannan ja A-kasvin syötettä käytettiin yhteensä 60 vuorokautta. Tulosten tarkastelussa tästä jätetään kuitenkin ensimmäinen viikko huomioimatta (vaikuttaa vielä edellinen syöte). Tulostarkastelussa käytetty lietelannan ja
A-kasvin tarkastelujakso on 51 vuorokautta. B-kasvia syötettiin yhteensä 31 vrk,
mutta laskennassa käytettiin 24 vrk:n tuloksia.
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TULOKSET
Tuloksissa vertaillaan koereaktorin biokaasutuottoa ja -koostumusta sekä prosessin
tilaa (poisteanalyysitulokset) syötettäessä reaktoria pelkästään lietelannalla tai lietelannan ja kerääjäkasvin seoksella. Lisäksi, on esitetty Mustialan tilan lantaan ja
viljelyaloihin suhteutettu tarkastelu kerääjäkasvin hyödyntämisestä biokaasutuotannossa lannan kanssa.

3.1

Biokaasun tuotto ja laatu
Biokaasumäärä ja -pitoisuustiedot kerääntyivät eLabs -ohjelmalle kymmenen minuutin välein.
Viikon aikana syötettyä orgaanista ainesta kohti laskettuna lietelanta tuotti biokaasua viikossa 320 - 400 l/kgVS. A-kasvin ja lietelannan seoksella biokaasutuotto
oli 380 - 440 l/kgVS, kasvin osuuden ollessa syötteen orgaanisesta aineksesta 6 - 7
%. B-kasvin ja lietelannan seoksella tuotto oli 430 - 440 l/kgVS, kasvin osuuden vaihdellessa 9 - 11 % seoksen orgaanisesta aineksesta. (Kuva 6).
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Kuva 6. Koereaktorin biokaasutuotto (l/kgVS) eri syötteillä viikkokuormalla
2,5 kgVS/m3d. X-akselilla aika (vrk) ko. syötön aloitushetkestä.
Biokaasutuotto oli nopeinta syötön jälkeen (n. 7 l/h), ja laski yön ja viikonlopun aikana arvoon 2 l/h (Kuva 7). Loppuviikosta tuottonopeus pysyi pidempään korkeampana kuin alkuviikosta, eli viikon aikana reaktoriin kertyi orgaanista ainesta, joka kului viikonloppuina. Syötön jälkeisissä tuottonopeuksissa ei ole huomattavaa eroa
syötteiden välillä. Lietelannan ja kasvin seoksella tuottonopeus pysyi korkeampana
pidempään. Tämä on nähtävissä viikonloppujen tuottonopeuksista.
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Kuva 7. Biokaasun tuottonopeus viikon ajanjaksolla. Viikot 48 ja 50 lietelantasyöte;
viikot 5 ja 7 A-kasvin ja lietelannan seos.
Syöteseoksesta riippumatta biokaasun metaanipitoisuus vaihteli välillä 52 - 59 %.
Tämä tarkoittaa lietelannalla viikossa metaanituottoa välillä 160 - 240 l/kgVS ja kerääjäkasvin ja lietelannan seoksella 200 - 260 l/kgVS. Metaanituottopotentiaalitestissä Mustialan lietelannalle saatiin tulos 230 l/kgVS. Minisiilosäilötyn kerääjäkasvin
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ja lietelannan metaanituottopotentiaalin (panostestitulos) perusteella laskettu 7 %
kasvi-lantaseoksen metaanituotto olisi n. 240 l/kgVS. Ero pelkän lietelannan ja seoksen metaanipotentiaalituotolla ei ole suuri, sillä kerääjäkasvin osuus seoksesta on
alhainen. Näin ollen jatkuvatoimisen koereaktorin metaanituotot kohosivat samoihin lukuihin kuin potentiaalitestauksessa lasketut tuotot. Joissain kohdissa reaktorituotto osoittautui jopa hieman korkeammaksi kuin potentiaalitulos, mikä saattaa
johtua syötteiden valmistuksessa ja punnituksessa tapahtuvista epätarkkuuksista ja
materiaalien luonnollisesta vaihtelusta. Näin ollen todellinen päivittäinen kuormitus jatkuvatoimisessa koereaktorissa saattoi vaihdella päivien välillä. Tämä vaihtelu
saattoi olla pelkällä lietelantasyötteellä jopa suurempaa kuin seoksella syötettäessä, sillä lietelantaerien orgaanisen aineksen eroja ei tarkkailtu syksyn aikana. Laskennoissa lietelannan orgaanisena aineena on käytetty seoksen valmistuksissa käytettyjen lietelantojen tulosten keskiarvoa.
Metaanipitoisuuden lisäksi koereaktoreista seurattiin H2- ja H2S –pitoisuuksia (Kuva
8). Lietelannalla syötettäessä H2-pitoisuus vaihteli välillä 260 - 700 ppm (ka 450
ppm) ja H2-pitoisuus välillä 700 - 1 200 ppm (ka 1 000 ppm). H2S-anturin määritysraja oli 1 200 ppm, joten on mahdollista, että lietelantasyötteellä H2S-pitoisuudet
ovat ajoittain olleet jopa korkeampia. Alhaisimmillaan pitoisuudet olivat viikonlopun aikana, kun reaktoria ei syötetty.
Kun syötteessä oli mukana kerääjäkasvia, H2- ja H2S-pitoisuudet olivat alhaisempia
kuin pelkällä lietelannalla. A-kasvin ja lietelannan seoksella H2-pitoisuus vaihteli välillä 170 - 530 ppm (ka 350 ppm) ja H2S-pitoisuus 400 - 970 ppm (ka 610 ppm). Tässä
pitoisuustulkinnassa huomioitiin, että A-kasvisyötteen ensimmäisissä tuottotuloksissa on mukana vielä pelkän lietelantasyötteen vaikutusta ja näin ollen ne on jätetty pois keskiarvolaskennasta.
B-kasvin ja lietelannan seoksella H2-pitoisuus vaihteli välillä 180 - 570 ppm (ka 430
ppm) ja H2S-pitoisuus 380 - 840 ppm (ka 660 ppm). Vaikka biokaasumäärä ja metaanipitoisuus olivat samat, riippumatta siitä oliko lietelantaan seostettu A- vai B-kasvia
niin H2- ja H2S-pitoisuuksissa oli vähäinen ero. Keinolannoitteella lannoitetun kerääjäkasvin (B) ja lietelannan seoksen pitoisuudet olivat hivenen korkeampia.
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Kuva 8. Koereaktorin biokaasun H2- (ylempi) ja H2S- (alempi) pitoisuudet eri reaktorisyötteillä.
3.2

Prosessin tila
Koereaktorin poisteesta otettiin näyte analysoitavaksi lietelantasyötteellä kerran
kolmessa viikossa ja kasvi-lantasyötteellä kerran viikossa. Näytteenotto tehtiin loppuviikosta. Näytteestä määritettiin pH, alkaliteetti, haihtuvat rasvahapot (VFA), liukoinen kemiallinen hapenkulutus (CODliuk.), ammoniumtyppi, kuiva-aine (TS) ja orgaaninen aines (VS). Osa näytteistä analysoitiin tuoreeltaan, osa jouduttiin pakastamaan ennen analysointia.
Vakiokuormitusjaksolla (3,5 kgVS/m3d) analyysejä suoritettiin lantasyötteellä kaikkiaan 2 kappaletta, A-kasvin ja lietelannan seoksella 6 kpl ja B-kasvin ja lietelannan
seoksella 5 kpl.
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Näytteiden pH vaihteli syötteestä riippumatta välillä 8 - 8,2 (Kuva 9). Pelkällä lietelantasyötteellä pH oli hieman seossyötteitä korkeampi, mutta ero ei ollut merkittävä.
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Kuva 9. Koereaktorin poisteen pH pitoisuus eri syötteillä.
Näytteiden alkaliteetti määritettiin titraamalla sentrifugoitua poistenäytettä. Lietelantasyötteellä poisteen alkaliteetti oli n. 13 000 mgCaCO3/l, kun se kerääjäkasvilietelantaseoksella oli n. 9 % korkeampi (Kuva 10).
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Kuva 10. Koereaktorin poisteen alkaliteettiarvo eri syötteillä.
Koereaktorin VFA määritettiin titraamalla sentrifugoitua poistenäytettä. Pelkällä lietelannalla syötettäessä koereaktorin VFA pitoisuus oli 940 mg/l, kun se oli A-kasvin
ja lietelannan seoksella huomattavasti korkeampi 1 380 mg/l (Kuva 11). B-kasvin ja
lietelannan seoksella pitoisuus oli 1 100 mg/l, jolla ei ole merkittävää eroa pelkän
lietelannan pitoisuuteen.
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Kuva 11. Koereaktorin poisteen VFA-pitoisuus eri syötteillä.
VFA ja alkaliteetti tuloksista laskettu suhdeluku oli lietelannalla n. 0,07 ja seoksilla
0,08 - 0,10. Molemmissa tapauksissa suhde on erittäin hyvä.
Koereaktorin poisteen TS- ja VS-tulosten vertailua eri syötteiden kesken ei tehty,
sillä syötteen kuiva-ainepitoisuus vaihtui siirryttäessä lietelannasta seokseen. Sen
sijaan verrattiin TS- ja VS reduktioita (Kuva 12). Niissä ei tapahtunut merkittävää
muutosta syötteen muuttuessa. Sekä lietelannalla että seoksella syötettäessä TSreduktio oli n. 31 % ja VS-reduktio n. 63 %.
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Kuva 12. Koereaktorin kuiva-aineen ja orgaanisen aineksen reduktiot.
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Typen käyttäytyminen ja mädätysjäännöksen typpi ja fosfori
Ammoniumtyppi määritettiin Kjeldahl-menetelmällä. Lietelantasyötteellä reaktoripoisteen ammoniumtyppi oli hieman alle 3 mg/g. Seoksilla pitoisuus nousi arvoon
3,2 - 3,3 mg/g (Kuva 13).
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Kuva 13. Koereaktorin poisteen ammoniumtyppipitoisuus eri syötteillä.
Jokaisella syöteseoksella poistenäytteestä määritettiin kerran kokonaistyppi. Lietelantasyötteellä poisteen kokonaistyppipitoisuus oli 68 mg/g TS. Kerääjäkasvi-lietelantaseossyötteellä poisteen kokonaistyppipitoisuus vaihteli välillä 60 - ? mg/g TS.
Ammoniumtypen osuus kokonaistypestä vaihteli välillä 60 - 75 % (Kuva 14).
Syötteenä käytetyn lietelannan kokonaistyppi oli n. 45 - 46 mg/g TS. Kerääjäkasvin
typpipitoisuus oli n. 17 - 20 mg/g TS, jolloin syöteseoksen typpipitoisuus oli n. 40
mg/g TS. Sekä lietelantaa että seosta syötettäessä kokonaistyppipitoisuus poisteessa oli n. 20 mg/g TS korkeampi kuin syötteen pitoisuus. Syötteessä ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli n. 53 %.
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Kuva 14. Typen liukoistuminen reaktorissa: ammoniumtypen osuus kokonaistypestä syötteessä ja poisteessa.
Mädätysjäännöksen fosfori (täydennetään myöhemmin).
3.4

Mustialan tilatason biokaasutarkastelu
Kerääjäkasvin käyttöä biokaasutuotannossa tarkasteltiin Mustialan maitotilan mittakaavassa. Tarkastelun lähtökohtana oli hyödyntää kaikki lietelanta biokaasun tuotannossa ja yhdistää siihen kerääjäkasvia märkäprosessoinnin rajoissa. Märkäprosessointi tarkoittaa, että syöteseoksen kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti maksimissaan noin 12-15 %. Reaktorikuormituksen ja edelleen reaktorimitoituksen kannalta
oleelliseksi viipymäaika-arvoksi valittiin 30 vrk. Muut laskennassa käytetyt lähtötiedot on koottu taulukkoon 1. Nämä edustavat tässä työssä analysoituja lietelannan
ja kerääjäkasvin arvoja. Kerääjäkasvin satotietona käytettiin kesän 2015 tuottoa.
Taulukko 1.

Maatilatason biokaasulaitostarkastelun lähtöarvot.
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Tarkastelu osoittaa, että koko kerääjäkasvisato, mikä voisi olla realistista tuottaa
Mustialan tilalla, on hyödynnettävissä biokaasutuotannossa lietelannan seassa.
Kasvimassan osuuden ollessa 20-30 p-%, lantaseoksen ka-pitoisuus on välillä 11,212,8, mikä olisi vielä märkäprosessoinnin rajoissa. Kesän 2015 satoarvolla (n. 1250
kg ka/ha) tämä edustaisi n. 140-230 hehtaarin viljelyalaa. Huomattavaa on, että kesän 2016 tyypilliset kerääjäkasvisatotuotot olivat kaksinkertaisia, jolloin viljelypintaala puolittuu. Tarvittava biokaasureaktorin koko on n. 300 m3. Taulukossa 2 on esitetty laskennan tulokset, mukaan lukien biokaasuenergiatuotot ja mädätysjäännöksen ravinnemäärät. Näitä tuloksia on hyödynnetty tämän hankkeen toisessa osatyössä tehdyissä taloudellisissa tarkasteluissa.
Taulukko 2.

4

Maatilatason biokaasulaitostarkastelun tulokset.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä osatyössä tarkasteltiin kerääjäkasvin biokaasuhyödyntämistä prosessoinnin ja
ravinnekierrätyksen näkökulmasta. Tuloksia hyödynnettiin tässä hankkeessa tehdyissä taloudellisissa tarkasteluissa.
Pilot-biokaasukoereaktorin käynnistys ja ylösajo lietelannalla onnistui hyvin, kuin
myös kerääjäkasvin (monivuotinen heinäseos) seostus ja yhteiskäsittely lannan
kanssa. Sekä pelkällä lietelannalla että kerääjäkasvi-lantaseoksella mädätysprosessi
oli hyvin tasapainossa ja reaktoriin syötetty orgaaninen aines hajosi hyvin. Reaktorissa saavutetut biokaasutuotot vastasivat hyvin lähelle niiden maksimipotentiaalituottoa, mikä oli aiemmin tässä hankkeessa määritetty metaanituottopanostestissä.
Kerääjäkasvi-lantasyöteseoksen biokaasutuotto (380 - 440 litraa/kgVS) oli 40 - 100
l/kgVS korkeampi kuin pelkällä lannalla saavutettu tuotto (320 - 400 l/kgVS). Suurempi määrä kerääjäkasvia seoksessa olisi luonnollisesti lisännyt tuottoa enemmän.
Tästä olisi seurannut kuivempi syöteseos, jonka käsittely ei tässä käytetyllä mär-
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käprosessointiin tarkoitetulla koereaktorilla olisi onnistunut. Syöteseoksen kuiva-ainepitoisuus säädettiin 11 %:iin, jolloin kerääjäkasvin osuus syöteseoksen orgaanisesta aineesta oli välillä 7 - 11 %, riippuen käytetyn lietelantaerän TS-pitoisuudesta.
Biokaasun metaanipitoisuuteen kerääjäkasvin käytöllä ei ollut merkittävää vaikutusta: pitoisuus vaihteli välillä 52 - 59 % molemmilla syötteillä. Kasvin käyttö lannan
seassa alensi hivenen biokaasun H2S -pitoisuuksia ja näin ollen paransi biokaasun
laatua: H2S-pitoisuus lanta-ajossa oli n. 1000 ppm ja kerääjäkasvi-lantaseoksella n.
600 ppm. Ravinteet konsentroituivat mädätysjäännökseen, ja lisäksi typpeä liukoistui ammonium-muotoon. Kerääjäkasvi-lantasyötteessä ammoniumtypen osuus kokonaistypestä oli n. 50%, ja vastaavassa poisteessa eli mädätysjäännöksessä n. 68
%.
Yleisesti ottaen biokaasuhyödyntämisen näkökulmasta merkittävää on kerääjäkasvin laatu- ja satovaihtelut. Oljen osuus kerääjäkasvin seassa vaikuttaa merkittävästi
tämän vihermassan laatuun ja edelleen biokaasuprosessointiin, mädätysjäännöksen laatuun ja hyödyntämisessä saavutettuihin hyötyihin. Vastaavasti myös kerääjäkasvisato on ratkaiseva sen hyödyntämisen, ja ylipäätään korjuun järkevyyden
kannalta. Kerääjäkasvin märkäprosessointi yhteiskäsittelynä tyypillisen lehmänlietelannan (kuiva-ainepit. n. 7-9 %) kanssa onnistuu maksimissaan noin 30 p-% osuudella, mitä rajoittaa seoksen kuiva-ainepitoisuus. Mitä kuivempaa vihermassa on,
eli mitä enemmän kerääjäkasvin joukossa on olkea, sitä vähemmän sitä voi seostaa
lannan kanssa, että vielä pysytään märkäprosessoinnin ka-rajoissa. Toisaalta taas
kuivaprosessointiin vihermassa yksinään on liian kosteaa (ka-pitoisuus n. 20 %), jolloin oljen osuus taas on hyväksi. Kun kerääjäkasvin laatu tunnetaan ja osataan tämä
huomioida biokaasusyötteenä, niin kerääjäkasvi toimii kuten muukin kasvibiomassa
hyvänä biokaasun lähteenä. Biokaasun tuotanto tarjoaa hyvän vaihtoehdon kerääjäkasvisadon hyödyntämiseen, ja mahdollistaa niiden pellosta ottamien ravinteiden
kierrättämisen, minne halutaan.

