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1. HANKKEEN TIEDOT

Hankkeen nimi: Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS)

Hankenumero: 28871

Toteuttaja: Helsingin yliopisto, maataloustieteiden osasto

Ohjelma: Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Ohjelman toimenpide: Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80%)

Ohjelman alatoimenpide: 16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Hankkeen toteutusalue: Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet

2. TIIVISTELMÄ

Hyvän Sadon Kierrätyslannoitus-hankkeen tavoitteet olivat (1) demonstroida suomalaisille viljeli-

jöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, kom-

posti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja ympäristöte-

hokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja sekä (3) Edel-

leen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn. Hanke on tukenut Ravinteet kiertoon

- vesistöt kuntoon kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Yhteistyöhankkeessa olivat mukana Helsingin yliopisto, Haltialan tila, Ecolan Oy (2016 Honkajoki

Oy), HSY Vesihuolto sekä HSY Jätehuolto, Soilfood Oy yhteistyökumppaneineen sekä Tuhala Bio

Oü.

Hanke perusti syksyllä 2016 demonstraatio- ja koekentän Helsingin kaupungin omistaman Haltialan

tilan Laamannintien varren peltolohkolle. Kentällä on toteutettu 5-vuotista viljelykiertoa siten, että

kolme kierron vaihetta on ollut jokaisena vuonna mukana, jotta kierrätyslannoitteiden toimivuudesta

eri viljelykasveilla erilaisina kasvukausina on saatu mahdollisimman hyvä käsitys. Demonstraatio-

ja koekenttä suunniteltiin tässä hankkeessa yli hankekauden jatkuvaksi siten, että perustaminen

(2016) ja ensimmäisten kahden kasvukauden (2017-2018) kenttätoiminta toteutetaan tässä rapor-

toitavalla, Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä kehittämishanketuella. Hankkeen hyväksytty

rahoitus oli yhteensä 190 060,00 euroa. Tällä rahoituskaudella saatiin tulokset kahdelta kasvukau-

delta, vuosilta 2017 ja 2018.
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Kokeessa hankkeeseen osallistuvat yritykset ja Yliopiston tutkijat ovat yhdessä kehittäen toteutta-

neet erilaisten kierrätyslannoitteiden ja -maanparannusaineiden sekä niiden logistiikan ja peltolevi-

tyksen (käytön) menetelmiä. Yrityksillä on ollut julkinen intressi tuoda esille kierrätyslannoituksen

mahdollisuuksia, toimintaa ja toteutustapoja, ja kehittämistyö on ollut yhteistä kokemusten ja ha-

vaintojen jakamista sekä mahdollisuuksien kartoitusta. Keskeinen osa tätä toimintaa on ollut jat-

kuva kokeen tapahtumien ja tulosten ympärille rakentuva laajalevikkinen, Maatilan Pellervo -leh-

delle tarjottavina aikakausilehtiartikkeleina toteutettava kierrätyslannoitustiedon ja -kokemusten ja-

kaminen. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista on kirjoitettu myös blogia hankkeessa toimineiden

koordinaattoreiden toimesta, ja vuosittain pidetyissä pellonpiennartilaisuuksissa hankkeesta ja sen

tuloksista on kerrottu kierrätyslannoituksen mahdollisuuksista kiinnostuneille osallistujille.

Hankkeen tulokset kahden kasvukauden jälkeen osoittavat, että niillä kierrätyslannoitteilla, joissa

typpeä on riittävästi ja hiilen ja typen suhde on sopiva, on mahdollista saada määrältään ja laadul-

taan väkilannoitteita vastaavia satoja rukiilla, kauralla, härkäpavulla ja viherlannoitusnurmilla. Pel-

totaselaskelmien osalta kierrätyslannoitteilla päästään samoihin taseisiin kuin väkilannoitteilla ja

alustavien hiililaskelmissa voidaan jo kahden kasvukauden jälkeen havaita maan hiilipitoisuuden

kasvua. Elinkaarisissa ympäristövaikutuslaskelmissa kierrätyslannoitteiden ilmastoa kuormittava

vaikutus on vain puolet tai vähemmän kuin mineraalilannoitteilla. Kierrätyslannoitteiden käytöllä

voidaan siis merkittävästi vähentää lannoitteiden valmistuksesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

3. RAPORTTI

3.1 Hankkeen tavoitteet

Hyvän Sadon Kierrätyslannoitus-hankkeen tavoitteet olivat (1) demonstroida suomalaisille viljeli-

jöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-,

komposti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja ympä-

ristötehokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja sekä

(3) Edelleen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn.

Hanke toteutettiin yhteistyönä kierrätyslannoitusalan yritysten kanssa. Osallistuvien yritysten kan-

nalta tavoitteena on ollut julkisen tiedon tuottaminen kierrätyslannoituksen eduista ja mahdollisuuk-

sista viljelijöille. Yhdessä yhteistyöyritysten kanssa tavoitteena on ollut kehittää kierrätyslannoitusta

ja viljelymenetelmiä paremmiksi käytännöiksi ympäristön kannalta, ml. vesistöjen ravinnekuormi-

tuksen pienentäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä siihen sopeutuminen (ohjelman

https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke/2017/08/04/hanke/


HYKERRYS-hankkeen loppuraportti
10/2019

 4

kohta 8.2.10. M16, alakohta 16.5). Hanke on liittynyt valtakunnalliseen kärkihankkeeseen Ravinteet

kiertoon - vesistöt kuntoon, ja alueellisiin (esim. Suomenlahden ja Saaristomeren alueita koskeviin)

ohjelmiin ja hankkeisiin maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Hanke on ollut yhteen-

sopiva mm. Uudenmaan ELY-keskuksen RAKI-hankkeen tavoitteiden kanssa. Valtakunnallisesti

hanke on liittynyt läheisesti ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeeseen. Hankkeella on ollut lähei-

nen yhteistyösuhde mm. Järki-hankkeen (BSAG sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiö) kanssa.

Ravinteiden kierrätys ruoan tuotannon ja kulutuksen järjestelmässä on kehityksensä alkuvaiheissa.

Kierrätys on kuitenkin välttämätöntä ravinteiden kestävälle käytölle. Vielä nykyisin vallitseva yksi-

suuntainen ravinnevirta alkaa maatalouden väkilannoitteista, ja päätyy kuormituksena vesistöihin,

päästöinä ilmakehään sekä puhdistamomassojen läjityksinä esim. viherrakentamiseen; kierrätys

on vielä vähäistä.

Erityisen tärkeää kierrätyksen kehittäminen on Suomenlahden ja Saaristomeren valuma-alueiden

alueella: näillä alueilla maatalous on keskittynyt viljojen ja muiden peltokasvien viljelyyn, ja mah-

dollisuudet karjanlannan käyttöön kierrätyslannoitteina ovat vähäiset. Alueella on Suomen suurin

väentiheys, ja näin ollen suurin yhdyskuntajätteisiin päätyvien ravinteiden keskittymät. Alueita tu-

leva maatalouden ravinnekuormitus Suomen rannikkovesiin on merkittävää ja vesiensuojelussa

priorisoitu ongelma.

Jotta ravinteiden käyttö olisi tehokasta ja niistä aiheutuva ympäristökuormitus vähäistä, tulee kehit-

tää tapoja kierrättää ravinteet takaisin pelloille. Kierrätys on mahdollista sekä epäorgaanisina että

orgaanisina kierrätyslannoitteina; orgaanisten lannoitteiden etu on, että ne lisäävät maahan hiiltä

ja parantavat maan rakennetta ja biologiaa. Logistiikan kehittäminen on osa kierrätyksen haastetta

etenkin silloin, kun ravinteet kierrätetään orgaanisissa massoissa.

3.2 Toteutus

3.2.1 Toimenpiteet

Hankkeen koekenttä perustettiin Helsingin kaupungin Haltialan tilan Laamannintien varrella sijait-

sevalle peltolohkolle (60°26’ N, 24°96’ "E) syksyllä 2016. Koekenttä jaettiin neljään kolme kasviloh-

koa sisältävään kerranteeseen (kuva 1). Jokaiseen kasvilohkoon perustettiin viisi pääruutua, yksi

jokaiselle hankekumppanille sekä yliopiston kontrolliruutu. Koekentällä on toteutettu viisivuotista

viljelykiertoa (ruis-härkäpapu-kaura nurmialuskasvilla-viherlannoitusnurmi-syysrapsi) siten, että

kolme kierron vaihetta on ollut aina yhtäaikaisesti edustettuna. Viljelykierto jakautuu vuosille 2016-



HYKERRYS-hankkeen loppuraportti
10/2019

 5

2021, joista Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta on toteutettu kasvukaudet 2017 ja

2018. Kasvukausien 2019-2020 toteutukselle on saatu rahoitus Ympäristöministeriön RAKI-rahoi-

tuksesta. Vuodelle 2021 ei ole vielä haettu rahoitusta.

Kuva 1. Ilmakuva HYKERRYS-hankkeen koekentästä kesällä 2017. Kuva: Eetu Virtanen (2017).

Satokasvit ja lajikkeet sekä kasvinsuojelutoimenpiteet olivat kaikille osallistujille samat, mutta muu-

ten yhteistyöyritykset suunnittelivat kierrätyslannoitteilleen ja maanparannusaineilleen omaan kon-

septiinsa sopivat lannoitussuunnitelmat, jotka toteutettiin jokaiselle yritykselle varatuilla ruuduillaan.

Helsingin yliopiston pääruudut toimivat kontrolliruutuina, joihin kierrätyslannoitekäsittelyitä verrat-

tiin. Verrokkikäsittelyinä oli lannoittamaton kontrolliruutu, väkilannoitettu käsittely sekä kolmella eri

typpitasolla lannoitetut kontrollit. Yhteistyöyritykset saivat halutessaan jakaa pääruutunsa kahteen

tai neljään osaruutuun, mikä on mahdollistanut useamman lannoituskäsittelyn testaamista kullakin

kasvukaudella.

Hankkeessa on lähtötilanteessa ja vuosittain mitattu maan ravinnepitoisuudet koeruuduittain, sa-

moin on vuosittain seurattu maan fysikaalista (penetrometrinen vastus, lämpötila, kosteus) ja bio-
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logista (bakteerien ja sieniyhteisöjen luonnehdinta, kasvihuonekaasupäästöt) tilaa. Lisäksi on las-

kettu ravinnetaseet ja kierrätyskertoimet, arvioitu kuormituspotentiaali ilmaan ja vesiin, sekä mitattu

sadon määrä ja laatu sekä taloudellinen tulos.

Peltokokeen perustaminen

Viljelykierto aloitettiin ensimmäisen kasvilohkon osalta syysrukiilla (lajike Reetta) syksyllä 2016.

Ennen syysrukiin kylvöä kaikilta pääruuduilta otettiin maanäytteet lähtötilanteen selvittämiseksi.

Maanäytteistä teetettiin ulkopuolisessa laboratoriossa laajat viljavuusanalyysit. Maanäytteistä mää-

ritettiin hiili- ja typpipitoisuus yliopiston Variomax CN-analysaattorilla. Lisäksi maanäytteistä otettiin

pieni osanäyte mikrobiologista analyysia varten.

Viljavuusanalyysin mukaan koepellon muokkauskerros on runsasmultaista hietasavea. Mangaanin

osalta analyysin tulos oli heikko, mutta muiden ravinteiden luokitukset olivat kategorioissa ”tyydyt-

tävä”, ”hyvä” tai ”korkea”. Hankkeen kenttä oli maan ominaisuuksien ja ravinteiden osalta tasalaa-

tuinen ja hankkeen tavoitteisiin hyvin sopiva. Koelohkolle on vuosituhannen alussa levitetty jäteve-

silietepohjaisia komposteja, mikä on nostanut muokkauskerroksen fosfori ja kuparipitoisuuksia.

Honkajoki Oy jakoi pääruutunsa kahteen osaan. Lannoitteina käytettiin lihaluujauhoja, kauppanimil-

tään Perus-Viljo ja Erikois-Viljo. Vuodesta 2017 lähtien lihaluujauholannoitteiden osalta hanke-

kumppanina toimi Ecolan Oy yrityksen ostaessa raaka-aineen tuotannon. HSY:n pääruutu jaettiin

neljään osaan. Syysrukiille levitettiin neljää yhdyskuntajätepohjaista kompostilaatua; maanparan-

nuskompostia, biokuitukompostia, biojätekompostia ja biojätekompostia, johon oli sekoitettu bio-

hiiltä. Soilfood Oy:n kahteen osaan jaetulle pääruudulle levitettiin paperiteollisuuden sivutuotteena

syntyvää ravinnekuitua ja bioenergiateollisuuden sivutuotteena syntyvää maanparannuslannosta.

Tuhala Bio Oü:n kahteen osaan jaetulle ruudulle levitettiin kiinteää karjanlantapohjaista matokom-

postia kompostiuutelisällä sekä pelkkää kompostiuutetta. Kompostit ja maanparannusaineet mul-

lattiin ennen kylvöä. Lihaluujauhot ja väkilannoite sijoitettiin kylvölannoittimella. Matokompostiuute

levitettiin veteen sekoitettuna kastelukannuilla pintalevityksenä ennen kylvöä. Lannoitteiden ja

maanparannusaineiden levitysmäärät ja pääravinnepitoisuudet on esitetty taulukossa 1.

Ensimmäiset kasvihuonekaasumittaukset tehtiin Gasmet Dx4000 FTIR (Gasmet Technologies Oy,

Helsinki, Suomi) -kaasuanalysaattorilla heti syysrukiin kylvön jälkeen. Kokeen alkamisesta ja syys-

rukiin kylvöstä kirjoitettiin ensimmäinen hanketta käsittelevä Maatilan Pellervon artikkeli, joka ilmes-

tyi toukokuussa 2017.
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Taulukko 1. Syysrukiin lannoituskäsittelyt, levitysmäärät (kg/ha) ja pääravinnepitoisuudet (kg/ha)

syksyllä 2016.

Pääruutu Käsittely Levitysmäärä,
kg/ha

Liukoi-
nen

typpi (N-
liuk.)

Koko-
nais-

typpi (N-
tot.)

Fosfori
(P)

Kalium
(K)

HSY

Biokuitukomposti 18000 4 101 47 6
Biojätekomposti 18000 8 240 29 116
Biojätekomposti + biohiili 18000 5 205 38 128
Maanparannuskomposti 18000 12 104 62 13

Ecolan Oy
Erikois-Viljo 375 9 30 9 11
Perus-Viljo 375 9 26 9 4

Soilfood Oy
Ravinnekuitu 50000 2 191 17 7
Maanparannuslannos 14000 50 244 21 18

Tuhala Bio
Oü

Matokompostiuute 0,0005 0 0 0 0
Matokomposti ja -uute 4155 6 36 8 30

Helsingin yli-
opisto

Lannoittamaton 0 0 0 0 0
Väkilannoite 176 30 30 8 18

Kasvukausi 2017

Rukiin kevätlannoitukset tehtiin heti säiden salliessa toukokuun alussa. Kaikille HSY:n syksyllä le-

vitetyille kompostiosaruuduille levitettiin jätevedestä erotettua ammoniumsulfaattia. Ammoniumsul-

faatti levitettiin kastelukannuilla veteen sekoitettuna 10% liuoksena pintalevityksenä.  Ecolan Oy:n

ruudut jaettiin neljään osaan. Yksi osaruutu jätettiin keväällä kokonaan lannoittamatta. Kahdelle

ruudulle levitettiin lihaluujauholannoitetta. Toiselle lihaluujauhoruudulle levitettiin myös mikrobipoh-

jaista lannoitetta, jonka sisältämät mikrobit tehostavat maan orgaanisen aineksen mineralisaatiota.

Mikrobivalmistetta levitettiin yhdelle osaruudulle myös ilman lihaluujauhoa. Lihaluujauhot levitettiin

käsin pintalevityksenä. Mikrobivalmisteet levitettiin veteen sekoitettuna kastelukannuilla; kastelu-

kannulla levitys simuloi peltomittakaavaista lietemäisen tai nestemäisen lannoitteen levitystekniik-

kaa. Soilfood Oy:n ruuduille levitettiin kastelukannuilla biokaasutuksen lopputuotteena syntyvää lie-

temäistä mädätejäännöstä, johon sekoitettiin elintarviketeollisuuden sivuvirrasta jalostettua ravin-

nelisää. Tuhala Bio Oü:n ruuduille levitettiin kastelukannuilla matokompostiuutetta veteen laimen-

nettuna. Hankkeella ei ollut käytettävissä koeruutukokoista multaavaa nestemäisten tai lietemäis-

ten tuotteiden levitystekniikkaa oraalla olevalle kasvustolle. Pintalevitys on todennäköisesti aiheut-

tanut nestemäisissä lannoitevalmisteissa typpihävikkiä. Rukiin kevätlannoituksen lannoitusmäärät
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ja pääravinnepitoisuudet on esitetty taulukossa 2. Lannoitusten jälkeen ruisruuduille tehtiin toisen

kerran kasvihuonekaasumittaukset. Ruuduilta laskettiin myös orastiheydet.

Taulukko 2. Syysrukiin lannoituskäsittelyt syksyllä 2016 ja keväällä 2017, levitysmäärä (kg/ha) ja

pääravinteet (kg/ha) keväällä 2017.

Pääruutu Käsittely syksy 2016 Käsittely kevät 2017
Levitys-
määrä,
kg/ha

Liukoi-
nen

typpi
(N-

liuk.)

Koko-
nais-
typpi
(N-

tot.)

Fos-
fori
(P)

Ka-
lium
(K)

HSY

Biokuitukomposti

Ammoniumsulfaatti 380 76 80 0 0

Biojätekomposti
Biojätekomposti +
biohiili
Maanparannuskom-
posti

Ecolan
Oy

Erikois-Viljo
Ei lannoitusta 0 0 0 0 0
Mikrobikäsittely 1,25 0 0 0 0

Perus-Viljo
Agra 8-4-2 600 14 45 15 14
Agra 8-4-2 + mikrobikäs. 600 + 1,25 14 45 15 14

Soilfood
Oy

Ravinnekuitu
Mädätejäännös + ravin-
nelisä

14750 +
860 73 102 7 74

Maanparannuslan-
nos

Mädätejäännös + ravin-
nelisä

6560 +
860 35 50 4 40

Tuhala
Bio Oü

Matokompostiuute
Matokompostiuute 25 0 0 0 0Matokomposti ja -

uute

Helsingin
yliopisto

Lannoittamaton Lannoittamaton 0 0 0 0 0
Väkilannoite 15-6,5-
12,5

Väkilannoite 20-3-8 + pa-
tenttikali 600 + 8 120 120 6 50

Toiselle ja kolmannelle kasvilohkolle perustettiin keväällä 2017 härkäpapuruudut (lajike Louhi) ja

kauraruudut (lajike Obelix). HSY:n ruuduille levitettiin nestemäistä ammoniumsulfaattia koko pää-

ruudun pinta-alalle. Ecolan Oy:n pääruudut jaettiin neljään osaruutuun. Ruuduille levitettiin käsin

pintalevityksenä ennen äestystä ja kylvöä lihaluujauhoja, mikrobivalmisteita (Ecolan Bactoboost ja

Ecolan Bacto-NP) ja härkäpavulle patenttikalia. Mikrobivalmisteita käytettiin sekä siementen peit-

tauksessa että kasvustoon levitettävänä vesiliuoksena. Soilfood Oy:n ruudut lannoitettiin mädäte-

jäännöksellä muista käsittelyistä poiketen vasta orasvaiheessa. Mädätejäännös levitettiin pintalevi-

tyksenä kastelukannuilla. Tuhala Bio Oü:n ruutujen kiinteä matokomposti levitettiin käsin ennen

äestystä ja kylvöä. Matokompostiuute levitettiin veteen sekoitettuna kastelukannuilla taimettumis-

vaiheessa. Helsingin yliopiston ruutuihin lisättiin pelkällä typpilannoitteella lannoitetut typpiportaat,
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joiden avulla voitiin arvioida kierrätyslannoituskäsittelyiden typpivastetta. Härkäpavun ja kauran lan-

noituskäsittelyiden levitysmäärät ja pääravinnepitoisuudet on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Härkäpavun ja kauran lannoituskäsittelyt, levitysmäärät (kg/ha) ja pääravinteet (kg/ha)

keväällä 2017.

Pääruutu Käsittely Levitysmäärä,
kg/ha

Liukoi-
nen

typpi
(N-

liuk.)

Koko-
nais-
typpi

(N-tot.)

Fosfori
(P)

Kalium
(K)

Hä
rk

äp
ap

u

HSY Ammoniumsulfaatti 190 38 40 0 0

Ecolan Oy

Patenttikali
240 + 1,25 +

1,25 0 0 0 65
Seleeni-Agra + mikrobipeittaus ja
-liuos

315 + 1,25 +
1,25 9 23 7 16

Agra 8-4-2 300 + 1,25 7 23 7 7
Seleeni-Agra 7,6-4-6 315 + 1,25 9 23 7 16

Soilfood
Oy Ravinneseos 6560 30 42 3 28
Tuhala Bio

Oü
Matokompostiuute 50 0 0 0 0
Matokomposti ja -uute 4000 + 50 14 29 10 33

Helsingin
yliopisto

Lannoittamaton 0 0 0 0 0
Väkilannoite 364 40 40 17 64
Matala typpiporras 112 30 30 0 0
Keskisuuri typpiporras 224 60 60 0 0
Korkea typpiporras 336 90 90 0 0

Ka
ur

a 
+ 

nu
rm

ia
lu

sk
as

vi

HSY Ammoniumsulfaatti 571 114 120 0 0

Ecolan Oy

Mikrobipeittaus ja -liuos 1,25 + 1,25 0 0 0 0
Seleeni-Agra + mikrobipeittaus ja
-liuos

950 + 1,25 +
1,25 26 70 22 49

Agra 8-4-2 900 + 1,25 21 68 22 22
Seleeni-Agra 7,6-4-6 950 + 1,25 26 70 22 49

Soilfood
Oy Ravinneseos ja ravinnelisä 19750 + 430 93 130 9 89
Tuhala Bio

Oü
Matokompostiuute 50 0 0 0 0
Matokomposti ja -uute 4000 + 25 14 29 10 33

Helsingin
yliopisto

Lannoittamaton 0 0 0 0 0
Väkilannoite 636 120 120 27 52
Matala typpiporras 200 54 54 0 0
Keskisuuri typpiporras 400 107 107 0 0
Korkea typpiporras 600 161 161 0 0
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Lannoitusten jälkeen ruuduille tehtiin kasvihuonekaasumittaukset. Kauran aluskasviksi kylvettiin
Retu nurmiapilaseos (5 % alsikeapila Trifolium hybridum L. cu.’Frida’, 5 % valkoapila Trifolium re-

pens L. cu. ’Jögeva’, 10 % puna-apila Trifolium pratense L.cu. ’Saija’, 25 % ruokonata Festuca

arundinacea L. cu.’Retu’, 55 % timotei Phleum pratense L. cu. ’Tenho’). Härkäpavun ja kauran

oraslaskennat tehtiin 3 viikon kuluttua kylvöstä.

Kuva 2. Kaasumittauksia keväällä 2017.

Koeruuduilta kerättiin monipuolisesti aineistoa kasvukauden ajan. Orastiheyksien lisäksi ruuduilta

mitattiin maan kosteutta (TDR, MiniTrase 6050X3, Soil moisture Equipment, Santa Barbara, USA),

maan tiivistymistä (Eijkelkamp Penetrologger, Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Giesbeek, Alan-

komaat), epäsuoria lehtivihreäpitoisuuksia (Minolta SPAD-502, Minolta Camera Co. Ltd., Osaka,

Japani) ja lehtialaindeksiä (SS1 SunScan Canopy Analysis System, Delta-T Devices Ltd., Cam-

bridge, UK).

Kasvustoista kerättiin kukintavaiheessa biomassanäytteet, joista määritettiin talven aikana kasvien

ravinteiden otto kuivatuhkauksen jälkeen ICP-analysaattorilla (ICP-OES; Thermo-Fisher

iCAP6500, Thermo Fisher Scientific, Cambridge, UK) sekä hiili-typpisuhde (VarioMax CN analy-

saattori, Elementar Analysensysteme GmbH, Hanau, Saksa). Kasvuston muodostusta sekä rikka-

ja tuholaistilannetta seurattiin viikoittain koko kasvukauden ajan.
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Koepellolle pystytettiin hankkeen toiminnasta, tavoitteista ja rahoituksesta kertova kyltti (liite 2). Jo-

kaisen pääruudun viereen pystytettiin myös kyltit yritysten logoilla. HYKERRYS-hankkeen ensim-

mäinen pellonpiennarpäivä pidettiin 14.8.2017. Pellonpiennarpäivässä oli Helsingin yliopiston tut-

kijoita ja yhteistyöyritysten edustajia kertomassa osallistujille hankkeen toiminnasta ja kierrätyslan-

noituksen mahdollisuuksista.

Tuleentuneista kasvustoista kerättiin biomassanäytteet juurineen, joista määritettiin talven aikana

kasvustojen satokomponentit. Koeruuduilta puitiin Sampo Rosenlew 2010-koeruutupuimurilla 10

m2 kokoiset satonäytteet. Sadot kuivattiin lavakuivurissa ja niistä lajiteltiin rikkakasvien siemenet.

Jyvä- ja siemennäytteistä määritettiin kuiva-aine kuivaamalla 1 gramman näytettä 16-18 tuntia 105

°C:ssa ja punnitsemalla näytteet kuivauksen jälkeen. Näytteistä määritettiin myös tuhannen jyvän

paino (Pfeuffer Contador®, Pfeuffer GmbH, Kitzingen, Saksa) sekä sadon laatuparametrit NIR-

analysaattorilla (Perten DA 7200 near infrared spectroscope, Perten Instruments, Huddinge, Swe-

den). Puintien jälkeen koeruuduilla suoritettiin kasvihuonekaasumittaukset ja ruuduilta otettiin

maanäytteet. Kasvukauden 2017 tuloksista ja käytetyistä kierrätyslannoitekäsittelyistä kirjoitettiin

artikkeli Maatilan Pellervoon syyskuussa 2017 (liite 1).

Kuva 3. Kauran puinti koeruutupuimurilla syyskuussa 2017.
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Kasvukausi 2018

Kasvukaudella 2018 koekentän viljelyvuorossa oli härkäpapu, kaura nurmialuskasvilla sekä viher-

lannoitusnurmi, joka oli kylvetty 2017 kauran aluskasviksi. Viherlannoitusnurmilohkoille kylvettiin

elokuun alussa syysrapsi. Härkäpapu kylvettiin edellisvuoden ruislohkoille ja kaura nurmialuskas-

villa edellisvuoden härkäpapulohkoille. Kauran lajikkeena oli edellisen vuoden tapaan Obelix, mutta

härkäpavun lajike vaihdettiin Louhi-lajikkeen saatavuusongelmien vuoksi Kontuun. Rapsilajike oli

Pioneer Maximus, joka on puolikääpiöivä hybridisyysrapsi.

Härkäpavun ja kauran käsittelyt olivat pääpiirteittäin samat kuin keväällä 2017 muutamia poikkeuk-

sia lukuun ottamatta; Tuhala Bio Oü päätti puolittaa kiinteän matokompostikäsittelyn levitysmäärän

edellisvuosien levitysmääristä. Ecolan Oy:n käsittelyistä jätettiin kahdesta osaruudusta mikrobipeit-

taus pois. Soilfood Oy:n ravinnelietteeseen ei lisätty keväällä 2018 ravinneseosta. Kevään 2018

lannoituskäsittelyt, levitysmäärät ja pääravinnepitoisuudet on esitetty taulukossa 4. Kasvihuone-

kaasumittaukset suoritettiin koeruuduilta kylvöjen jälkeen. Kasvukauden aikana tutkimuskentällä

suoritettiin kauralle ja härkäpavulle kaikki samat mittaukset ja näytteenotot kuin vuonna 2017. Ke-

sän 2018 pellonpiennartilaisuus pidettiin 27.7.2018.

Kuva 4. Vasemmalla härkäpavun epäsuora lehtivihreämittaus kesällä 2018 ja oikealla koeruutupui-

muri kauran puinnissa.
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Taulukko 4. Härkäpavun ja kauran lannoituskäsittelyt, levitysmäärät (kg/ha) ja pääravinnepitoisuu-

det (kg/ha) keväällä 2018.

Pääruutu Käsittely Levitysmäärä,
kg/ha

Liukoi-
nen

typpi
(N-

liuk.)

Koko-
nais-
typpi

(N-tot.)

Fosfori
(P)

Kalium
(K)

Hä
rk

äp
ap

u

HSY Ammoniumsulfaatti 190 36 42 0 0

Ecolan Oy

Patenttikali 260 0 0 0 65
Seleeni-Agra + NP-peittaus ja -
liuos 315+2+18 9 21 7 16

Agra 8-4-2 300 7 20 7 7

Seleeni-Agra 7,6-4-6 315 9 21 7 16
Soilfood
Oy Ravinneliete 3360 34 40 2 47

Tuhala Bio
Oü

Matokompostiuute 50 0 0 0 0

Matokomposti ja -uute 2000+50 7 16 5 16

Helsingin
yliopisto

Lannoittamaton 0 0 0 0 0
Väkilannoite 373,5 40 40 17 64
Matala typpiporras 56 15 15 0 1
Keskisuuri typpiporras 112 30 30 0 1

Korkea typpiporras 168 45 45 0 2

Ka
ur

a 
+ 

nu
rm

ia
lu

sk
as

vi

HSY Ammoniumsulfaatti 571 108 126 0 0

Ecolan Oy

NP-peittaus ja -liuos 2+18 0 0 0 0
Seleeni-Agra + NP-peittaus ja -
liuos 970 26 63 34 49
Agra 8-4-2 900 21 61 35 22
Seleeni-Agra 7,6-4-6 950 26 63 34 49

Soilfood
Oy Ravinneliete 10080 101 121 6 141
Tuhala Bio

Oü
Matokompostiuute 50 0 0 0 0
Matokomposti ja -uute 2000+50 7 16 5 16

Helsingin
yliopisto

Lannoittamaton 0 0 0 0 0
Väkilannoite 556 120 120 27 27
Matala typpiporras 200 54 54 0 2
Keskisuuri typpiporras 399 107 107 0 4
Korkea typpiporras 599 161 161 0 6
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Kuva 5. Kesän 2018 pellonpiennarpäivä vietettiin helteisissä merkeissä. Kuvassa hankkeen yh-

teistyöyritys Ecolan Oy:n edustaja Jukka Kivelä esittelee yrityksen koeruudun edustalla yrityksen

toimintaa.

Viherlannoitusnurmista kerättiin biomassanäytteet ennen kasvustojen niittoa. Kasvustonäytteistä

laskettiin käsittelykohtainen biomassan tuotanto ja talven aikana näytteistä määritettiin nurmikas-

vien ravinteiden otto sekä hiili-typpisuhde. Viherlannoitusnurmet muokattiin kevyesti kolmeen ker-

taan ennen syysrapsin lannoitusta ja kylvöä. Ammoniumsulfaatti ja matokomposti levitettiin pinta-

levityksenä ennen äestystä ja kylvöä. Lihaluujauhot ja patenttikali sekä väkilannoitteet sijoitettiin

kylvölannoittimella. Soilfood Oy:n vinassi sekoitettiin veteen, jotta tuote saatiin levitettyä kastelu-

kannuilla tasaisesti koko koeruudun alalle rapsin kolmilehtivaiheessa. Vinassi on elintarviketeolli-

suuden sivuvirrasta jalostettu nestemäinen lannoite. Matokompostiuute levitettiin rapsille taimettu-

misvaiheessa. Kylvön aikainen kuivuus viivästytti rapsin taimettumista. Syksyllä rapsiruudut kärsi-

vät myös hanhituhoista.
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Taulukko 5. Syysrapsin lannoituskäsittelyt, levitysmäärät (kg/ha) ja pääravinnepitoisuudet syksyllä

2018.

Pääruutu Käsittely Levitys-
määrä, kg/ha

Liukoi-
nen

typpi (N-
liuk.)

Kokonais-
typpi (N-

tot.)

Fosfori
(P)

Kalium
(K)

HSY Ammoniumsulfaatti 140 27 31 0 0

Ecolan Oy

NP-peittaus ja -liuos 8 0 0 0 0
Patenttikali 200 0 0 0 54
Agra 13-0-0 + Patenttikali + Bacto-
boost peittaus ja NP-liuos 230+200+2+6 2 30 1 56

Agra 13 + Patenttikali 430 2 30 1 56

Soilfood Oy NKS Vinassi 820 21 23 1 82

Tuhala Bio
Oü

Matokompostiuute 50 0 0 0 0

Matokomposti ja -uute 2000+50 7 16 5 16

Helsingin
yliopisto

Lannoittamaton 0 0 0 0 0
Väkilannoite 288 50 50 11 25
Matala typpiporras 62 17 0 0 0
Keskisuuri typpiporras 124 33 33 0 1

Korkea typpiporras 186 50 50 0 2

3.2.2 Aikataulu

Hankkeen toteutusaika oli 01.06.2016 - 31.05.2019. Hanke aloitettiin peltokokeen perustamisen

suunnittelutyöllä hankepalaverissa kesäkuussa 2016 yhteistyökumppaneiden ja yliopiston tutkijoi-

den kanssa, ja peltokoe perustettiin elokuussa 2016 syysrukiin lannoituksilla ja kylvöllä. Hanke

eteni suunnitelman mukaisesti hankekauden ajan. Tutkimus- ja kehitystyö jatkui HYKERRYS-hank-

keessa perustetulla koekentällä Ympäristöministeriön myöntämän RAKI-ohjelman rahoittaman jat-

kohankkeen rahoituksella saumattomasti ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen päätyttyä. Tämä

tarkoitti sitä, että HYKERRYS-hankkeelle muodostui vielä budjetin mukaisia kustannuksia kevään

2019 lannoitus- ja kylvötöistä, joiden laskutus, kirjaaminen ja maksaminen olisi ollut mahdotonta

toteuttaa alkuperäiseen päättymispäivään mennessä. Hankkeelle päätettiin hakea jatkoaikaa

31.8.2019 asti, jotta kaikki 31.5.2019 mennessä muodostuneet kulut saatiin kirjattua ja maksettua.
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3.2.3 Resurssit

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, jolla on ollut kaikki hankkeen toteuttamiselle välttä-

mätön taloudellinen, hallinnollinen ja tekninen pääoma ja infrastruktuuri. Helsingin yliopiston maa-

taloustieteiden osasto on alan johtava monitieteinen maatalousalan tieteellistä tutkimusta ja siihen

perustuvaa opetusta harjoittava yliopistollinen laitos. Maataloustieteiden laitoksella on alumniensa

ja soveltavan tutkimuksen kautta kattava verkosto yhteyksiä maatalous ja ympäristöalan yrityksiin

ja muihin toimijoihin.

Hankkeen vastuullinen johtaja oli maataloustieteiden osaston agroekologian professori Juha Hele-

nius. Vuodesta 1996 alkaen hän on johtanut useita tutkimus- ja kehityshankkeita yritysten kanssa,

ohjannut 21 väitöskirjaa, noin sata maisterintutkielmaa ja julkaissut 221 nimikettä alan artikkeleita.

Hankkeessa on asiantuntijana mukana myös agroekologian dosentti, kasvinviljelytieteen yliopis-

tonlehtori Priit Tammeorg. Hän on hankkeessa keskittynyt erityisesti maan viljavuuden, kasvien

ravinneoton ja sadonmuodostukseen liittyvään tutkimukseen, joihin liittyen hän on ohjannut hank-

keessa useita pro gradu töitä. Hän ohjaa myös MSc Jure Zrimin ravinnekiertoihin ja maaperäpien-

eliöstöön liittyvää väitöskirjatutkimusta ja on esittänyt hankkeen tuloksia useilla kansallisilla ja kan-

sainvälisillä tapahtumilla, esim. ProAgrian asiantuntijakoulutuspäivillä. Taloustieteiden laitokselta

hankkeen toteutukseen on osallistunut maatilatalouden asiantuntijana professori Timo Sipiläinen,

ja elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta maaperätieteen asiantuntijana emeritusprofessori

Markku Yli-Halla, sekä maaperäbiologian asiantuntijana ympäristötieteiden osaston professori Kris-

tina Lindström.

Hanke on pystynyt hyödyntämään laajasti Helsingin yliopiston maataloustieteiden osaston labora-

toriotiloja ja -välineistöä koetoiminnassa. Osaston laboratorioresursseja hyödyntämällä koepellolta

kerättyä näyteaineistoa on voitu analysoida kustannustehokkaasti. Ulkopuolisia laboratoriopalve-

luita käytettiin niiden analyysien kohdalla, joita yliopiston tiloissa ei voitu analysoida. Laboratorioi-

den tarjoamat analyysit on vuosittain kilpailutettu maataloustieteiden laitoksen toimesta.

3.2.4 Toteutuksen organisaatio

Hankkeen hakija ja toteuttaja oli Helsingin yliopiston maataloustieteiden osasto. Hankkeen vastuul-

lisena johtajana toimi agroekologian professori Juha Helenius. Hankkeen koordinaattorina toimi

MMM Ossi Kinnunen 1.6.2016-30.4.2018 ja MMK Mari Unnbom 1.5.2018 lähtien hankkeen loppuun
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asti. Tohtorikoulutettava MMM Jure Zrim oli osana väitöskirjatyötään vastuussa maaperän mikro-

biologisen aktiivisuuden tutkimusten ja kasvihuonekaasumittausten toteuttamisesta. Kasvinviljely-

tieteen yliopistolehtori dosentti Priit Tammeorg sekä maatalousekonomian professori Timo Sipiläi-

nen olivat hankkeessa asiantuntijatehtävissä. Tutkimusteknikko Markku Tykkyläinen avusti koe-

kentällä kokeen toteuttamisessa muun muassa vastaamalla kylvöistä ja kasvinsuojelusta.

Hanke on vuosittain palkannut maataloustieteiden maisterivaiheen opiskelijoita harjoittelijoiksi. Har-

joittelijat ovat avustaneet käytännön peltotöissä, kuten lannoituksissa ja kylvöissä, tehneet hanke-

suunnitelman mukaisia mittauksia ja näytteenottoja koeruuduilta sekä analysoineet näytteitä.

Hanke on tarjonnut opiskelijoille myös mahdollisuuden suorittaa AGRI-017 Työskentely tutkimus-

ryhmässä-opintojakson opintopistemäärää vastaavan harjoittelun. Hanke teki yhteistyötä ranska-

laisen maatalousalan insinöörikoulutuksen oppilaitoksen UniLaSallen sekä ranskalaisen maata-

lousalan yliopiston AgroSup Dijonin kanssa tarjoamalla kahdelle näiden oppilaitosten opiskelijalle

mahdollisuuden suorittaa kansainvälinen harjoittelu hankkeessa.

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen toteutumisen seuranta ja siihen liittyvä neuvonta

ja ohjaus. Ohjausryhmä koottiin hankkeen tavoitteiden kannalta keskeisten sidosryhmien ja rahoit-

tajan edustajista. Ohjausryhmän kokoukset pidettiin vuosittain.

Jäsenistö:

- Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön-hankkeen hankekoordinaattori Mikko Rahtola, LUKE

- Järjestöagronomi Leena Saari, MTK Uusimaa

- Leena Markiet, MTK Uusimaa (2018-2019 sijaisena Johan Staffas, MTK Uusimaa)

- Juha Mäkinen, Uudenmaan ELY-keskus

- Johan Sundberg, Uudenmaan ELY-keskus

- Irmeli Ahtela, Uudenmaan ELY-keskus

- IT-järjestelmäasiantuntija Jouko Kleemola, Boreal Kasvinjalostus Oy

- projektikoordinaattori Kaisa Riiko, JÄRKI-hanke (maatalouden vesiensuojelun ja luonnon

monimuotoisuuden järkevää edistämistä-hanke) (BSAG ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiö)

- Maria Konsin-Palva, Uudenmaan ELY-keskus
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3.2.5 Kustannukset ja rahoitus

Hanke rahoitettiin ELY-keskuksen myöntämällä kehittämishanketuella (80% tuki) sekä omarahoi-

tuksella (20%). Omarahoitusosuuden maksoivat osallistuvat yritykset tasaosuuksin. Hankkeen hy-

väksytty kokonaisrahoitus oli 190 060,00 euroa (taulukko 6). Raportoitaessa on tiedossa, että hy-

väksyttäviä kustannuksia on kertynyt jonkin verran vähemmän kuin kustannusarvioissa oli arvioitu.

Osa aloitusvuoden kustannuksista ei muodostanut hankerahoituksessa maksukelpoisia kuluja,

koska hanketoteuttaja myöhästyi tukiehtojen mukaisesta aikatakarajasta maksuhakemukselle. Toi-

nen maksukelpoisia kuluja alentava tekijä oli yrityskumppanin Tuhala Bio Oü:n vetäytyminen hank-

keen jatkosta, jossa yhteydessä yritys myös jätti omarahoitusosuutensa viimeisen erän maksa-

matta. Näin vastinrahoituksena olevaa omarahoitusta ei kertynyt aivan alkuperäiseen budjettiin ar-

vioitua määrää. Kokonaisuutena hanke toteutui lähes alkuperäisen rahoitussuunnitelman ja kus-

tannusarvion mukaisena. Vaikka maksukelpoiset kustannukset jäivät arvoituja pienemmiksi, hanke

voitiin sisällön osalta toteuttaa hankesuunnitelman laajuudessa siten, että säästöt eivät kohdistu-

neet olennaisen sisällön tuottamiseen.

Taulukko 6. Hankkeen kustannusarvio
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3.2.6 Raportointi ja seuranta

Hanke ilmoitti seurantatiedot vuosittain ELY-Keskukselle. Ohjausryhmä kokoontui vuosittain. Ko-

kouksista kirjoitettiin muistiot, jotka toimitettiin ohjausryhmän jäsenille.

Hanketta ja sen edistymistä on seurattu Maatilan Pellervon artikkelisarjassa (taulukko 7). Hank-

keesta on kirjoitettu myös Uusimaaseutu.fi-verkkojulkaisuun sekä Luomuliiton julkaisemassa Luo-

mulehdessä. Hanketta on käyty esittelemässä useissa eri alan tapahtumissa ja seminaareissa han-

kekaudella (taulukko 8). Hankkeen aineistosta on valmistunut viisi maisterintutkielmaa (taulukko 9)

ja kolme tutkielmaa on käsikirjoitusvaiheessa.

Taulukko 7. Hankkeesta julkaistut lehti- ja verkkoartikkelit.

Julkaisu Otsikko
Maatilan Pellervo 5/2017 Kierrätetyt ravinteet testiin
Maatilan Pellervo 9/2017 HYKERRYS-rukiit laarissa
Maaseutu.fi 3/2018 Kiertolannoitus    ̶  peltomaa, ympäristö ja kukkaro kiittävät
Maatilan Pellervo 4/2018 Kierrätetyillä ravinteilla hyvät sadot
Maaseutu.fi 7/2018 Kierrätyslannoitteista hyväksi sadoksi
Maatilan Pellervo 10/2018 HYKERRYS-koelohkot kärsivät kuivuudesta
Luomulehti 1/2019 Kuivan kesän kierrätyslannoituskokeita
Maatilan Pellervo 5/2019 Kierrätys- ja mineraalilannoitteet samalla viivalla
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Taulukko 8. Tilaisuudet, joissa hanketta ja sen tuloksia on esitelty.

Tilaisuus Ajankohta ja paikka Hankeosallistujat Aktiviteetti
Itämeri ja kiertotalous-
koulutus toimittajille
(Helsingin kaupunki ja
Itämeri-viestijöiden ver-
kosto

29.5.2017, Helsinki HY: Ossi Kinnunen Esitys hankkeesta ja
sen tavoitteista

Ruovikosta ruokapöy-
tään (RANKU-, Ruoko-
pelto-, ja Järki Lannoite
-hankkeiden yhteinen
loppuseminaari)

1.11.2017, Turku HY: Ossi Kinnunen Esitys hankkeen ta-
voitteista ja tuloksista

Maaseutujaoston kesä-
retki (Maaseutuver-
kosto)

30.8.2018, Haltiala HY: Juha Helenius
ja Mari Unnbom Hanke-esittely

Maatalouden vesien-
suojelun teemapäivä
Uudellamaalla (ELY)

8.10.2018, Helsinki HY: Mari Unnbom Hanke-esittely

Biotalouspäivät (Biolai-
tosyhdistys ry.) 8.11.2018, Lahti HY: Priit Tammeorg Hankkeen ja sen tu-

losten esittely

Kasvintuotannon ajan-
kohtaispäivät (ProAgria) 14.11.2018, Vantaa HY: Priit Tammeorg Hankkeen ja sen tu-

losten esittely

Ravinteet kiertoon – ve-
sistöt kuntoon, kärki-
hankekiertue, Seinäjoki
(YM)

10.12.2019, Seinäjoki HY: Mari Unnbom Hankkeen ja sen tu-
losten esittely

Maatalouden uusimman
ympäristötiedon vaihto-
päivät (Maaseutuver-
kosto)

12.2.2019, Jyväskylä
13.2.2019

HY: Juha Helenius
Priit Tammeorg

Avaustilaisuus (Hele-
nius)

Hankkeen ja sen tu-
losten esittely
(Tammeorg)

Ravinteet kiertoon – ve-
sistöt kuntoon: kärki-
hankkeiden loppusemi-
naari (YM, MMM)

26.3.2019, Helsinki
HY: Juha Helenius,

hanketoimijoista
Soilfood & HSY
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Taulukko 9. Hankkeen aineistosta valmistuneet maisterintutkielmat

Maisterintutkielmat Otsikko

Qiuchen Huang
2018

NITROGEN USE EFFICIENCY OF RYE (Secale cereale) USING OR-
GANIC FERTILIZERS

Ossi Kinnunen
2019

TYPEN AINEVIRRAT JA PELTOTASE KIERRÄTYSLANNOITETUN
KAURAN (Avena sativa L.) VILJELYSSÄ

Kai Granqvist, 2019 KIERRÄTYSLANNOITTEIDEN VAIKUTUS HÄRKÄPAVUN (Vicia faba
L.) SATOON JA SATOKOMPONENTTEIHIN UUDELLAMAALLA

Venla Kyttä, 2019 KIERRÄTYSLANNOITTEIDEN ELINKAARISET YMPÄRISTÖVAIKU-
TUKSET KAURAN (Avena sativa L.) TUOTANNOSSA

Mari Unnbom 2019 KAURAN (Avena sativa L. ’Obelix’) SADON MUODOSTUS JA LAATU
NELJÄLLÄ KIERRÄTYSLANNOITEKÄSITTELYLLÄ (Käsikirjoitus)

3.2.7 Toteutusoletukset ja riskit

Kenttäkoe oli alun perin tarkoitus perustaa Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan peltolohkolle.

Kyseinen lohko oli kuitenkin usean vuoden nurmiviljelyn ja karjanlannan levityksen tuloksena hyvin

runsasmultainen ja ravinteikas. Kyseisellä peltolohkolla orgaanisen aineksen lisäämisellä maanpa-

rannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden muodossa ei olisi ollut hankkeen tavoitteiden mukaisia vai-

kutuksia. Korvaava peltolohko löytyi Helsingin kaupungin Haltialan tilalta. Myös kyseinen peltolohko

osoittautui maanäytteiden perusteella viljavaksi. Koekentän tulisi olla lannoituskokeissa pinta-alal-

taan tarpeeksi suuri, pinnan muodoiltaan tasainen ja maalajiltaan tasalaatuinen. Lisäksi salaojituk-

sen tulisi olla toimiva ja muokkauskerroksen maan ravinnepitoisuus sekä orgaanisen aineksen

määrä vähäinen. Haltialan tilan peltolohkolla nämä kriteerit riittävästi täyttyivät.

Hankkeen yksi tavoite oli, että koe- ja demonstraatio voi jatkua kierrätyslannoituksen ravinnekier-

rätyksen edistämisen alustana myös hankekauden jälkeen. Hanketoimijat onnistuivatkin saamaan

jatkorahoituksen RAKI-ohjelmasta (Ympäristöministeriö), jolla voitiin turvata jatko kasvukausille

2019 ja 2020. On olemassa riski, että tavoiteltu koko viiden vuoden viljelykierron toteuttava kasvu-

kausi 2021 jää vaille rahoitusta: tätä rahoitusta hanketoimijat tulevat etsimään aktiivisesti.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/236093
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/236093
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299924
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299924
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303019
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303019
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303006
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303006
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Peltokokeiden onnistumista säätelevät myös satunnaiset tekijät, kuten sääolosuhteet ja taudit ja

tuholaiset. Riskinä kokeen viljelykasvien satojen onnistumiselle voivat olla poikkeukselliset sääolo-

suhteet, kuten taimettumisen aikainen halla, pitkään jatkuva kuivuus tai poikkeuksellisen runsaat

sateet. Hankekaudella merkittävä toteutunut riski oli syksyn 2018 syysrapsin taimia kohdannut han-

hituho, kun satojen yksilöiden valkoposkihanhiparvi pisteli rapsit poskeensa. Kasvusto ei toipunut

keväällä 2019, vaan tilalle kylvettiin ohra. Näin suunniteltua rapsikasvustoa ei saatu perustetuksi.

Hanke toimii yhteiskehittämisen toimintatavalla - "kilpailuna" hyvästä kierrätyslannoituksen sato- ja

ympäristötuloksesta - ja sille on tärkeää, että osallistuvat kierrätyslannoitusyritykset pysyvät sitou-

tuneina hankkeeseen yli vuosien. Tähän liittyy se riski, että jokin yrityksistä lopettaa toimintansa

alalla tai muista syistä vetäytyy. Yhteistyöyritykset ja Yliopisto ovat tehneet kirjalliset sopimukset,

joilla tätä riskiä on hallittu. Yksittäisen yrityksen vetäytymisen riski on hankkeessa hallittu myös

siten, että tilalle on ollut mahdollista kutsua toinen kierrätyslannoitustoimija, joka saisi käyttöönsä

edellisen koeruudut. Kun riski yhden yrityksen vetäytymisestä toteutui, saatiinkin hankeen tavoittei-

den vaarantumatta ao. ruudut heti toisen yrityksen käyttöön.

3.3 Yhteistyökumppanit

Ecolan Oy jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen, maanrakentamiseen

ja ympäristönhoitoon. Ecolan Agra-lannoitteet ovat luomutuotantoon soveltuvia kierrätyslannoit-

teita, joiden perusraaka-aineena käytetään kotimaista lihaluujauhoa. HYKERRYS-hankkeessa

Ecolanin lannoitussuunnitelmassa on käytetty monipuolisesti eri pääravinnesuhteita sisältäviä

Agra-lihaluujauholannoitteita. Lihaluujauhoja on täydennetty kalisuolalla (Ecolan Patenttikali) ja

luontaisia maaperän mikrobien isolaatteja sisältäviä mikrobivalmisteilla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesi- ja jätehuollon palve-

luja. HSY hyödyntää puhdistamolietteitä, kuitu- ja biolietteitä sekä biojätettä kompostoimalla. HSY:n

lannoitussuunnitelmassa HYKERRYS-hankkeessa syysrukiin alle levitetään neljää eri kompostival-

mistetta. Muissa kierron vaiheissa lannoitteena on käytetty jätevesistä stripattua ammoniumsulfaat-

tia.

Soilfood Oy jalostaa metsä-, energia-, bioenergia-, elintarvike-, kaivos-, kemian- ja ympäristöteolli-

suuden sivuvirtoja ja -tuotteita hyödynnettäväksi maatalouteen lannoitteiksi ja maanparannusai-

neiksi. HYKERRYS-hankkeessa Soilfoodin viisivuotiseen lannoitussuunnitelmaan kuuluvat syysru-

kiin alle levitettävät maanparannuslannokset ja ravinnekuidut, viljojen kevätlannoituksissa käytetyt
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biokaasutuksessa syntyvät mädätejäännökset sekä elintarviketeollisuuden sivuvirroista jalostetut

vinassit.

Tuhala Bio Oü on virolainen matokompostointiin erikoistunut yritys. Yrityksen matokompostin

raaka-aineena käytetään karjanlantaa, jonka kastemadot kompostoivat. HYKERRYS-hankkeessa

Tuhala Bion lannoitussuunnitelmassa kaikille viljelykierron kasveille on levitetty kiinteää matokom-

postia täydennettynä matokompostista uutettua kasvustimulaattoria tai pelkkää kasvustimulaatto-

ria.

Hankkeen koekenttä sijaitsee Helsingin kaupungin Haltialan tilan Laamannintien varrella olevalla

peltolohkolla. Agrimedia Oy on hankkeen yhteistyökumppani viestinnässä. Laajalevikkiseen Maa-

tilan Pellervo-lehteen on tehty artikkelisarjaa hankkeen kulusta syksystä 2016 lähtien.

3.4 Tulokset ja vaikutukset

Hyvän Sadon Kierrätyslannoitus-hankkeen tavoitteet olivat (1) demonstroida suomalaisille viljeli-

jöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, kom-

posti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja ympäristöte-

hokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja sekä (3) Edel-

leen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn.

HYKERRYS-hanke muodostui hyvin tunnetuksi kaikkien niiden sidosryhmien keskuudessa, jotka

ovat kierrätyslannoituksen edistämisen kannalta olennaisia. Hankkeen vaikuttavuus uloittui valta-

kunnalliselle tasolle, ja tulokset ovat myös kansainvälisesti kiinnostavia. Hanke siis osaltaan mer-

kittävästi demonstroi kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta suomalaisille

viljelijöille.

Hankkeen päätulos oli osoittaa selkeästi useilla eri viljelykasveilla, että (muutkin kuin karjanlanta-
pohjaiset) kierrätyslannoitteet ovat sadon laadun ja määrän muodostumisen kannalta vertai-
lukelpoisia mineraalilannoitteiden kanssa, toki edellyttäen, että lannoitteet sisältävät tai lannoi-

tuksessa annostellaan ravinteita, erityisesti typpeä, vertailukelpoiset määrät.

Toinen päätulos oli, että kierrätyslannoitteilla päästään samaan ravinteiden peltotaseeseen
(joka linkittyy kuormituspotentiaaliin) kuin mineraalilannoitteilla. Kun lisäksi jo hankekaudella
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voitiin osoittaa maan multavuuden kasvua (mitattuna maan hiilipitoisuuden kasvuna), voitiin perus-

talla jatkoselvityksen ansaitseva oletus, että sama peltotase johtaa pienempään ravinnekuormituk-

seen orgaanisilla kierrätys- kuin mineraalilannoitteilla, koska korkea multavuus tutkitusti vähentää

huuhtoutumisen ja kulkeutumisen riskiä.

Kolmas päätulos oli, että kierrätyslannoitteiden elinkaarinen kasvihuonekaasupäästö on tuo-
tettua satokiloa sekä viljeltyä hehtaaria kohden noin puolet tai vähemmän verrattuna mine-
raalilannoitukseen.

Neljäs päätulos oli, että kierrätyslannoitteet voivat olla mineraalilannoitteita kustannustehok-
kaampia tai yhtä kustannustehokkaista kuin ne. Kustannustehokkuus mitattuna panos-tuotos

mittarilla vaihtelee erityisesti riippuen siitä, mitkä ovat kuljetus- ja levityskustannukset. Hankkeen

tulokset osoittavat, että pitkiä kuljetusetäisyyksiä ajatellen olisi hyvä, jos lannoitteet voitaisiin tuot-

teistaa kuiviksi ja levityskustannuksia ajatellen vielä rakeistaa. Vaihtoehtoisesti kierrätyslannoitus

edellyttää nykyistä paikallisempia orgaanisten ainesten kiertoja eli lyhyitä kuljetusmatkoja sekä kus-

tannustehokasta levitystä urakointeina.

Viides päätulos oli, että kierrätyslannoituksen laaja käyttöönotto kiertotalouden ja biotalouden edel-

lyttämään mineraalilannoituksen korvaamiiseen vaatii jatkokehitystä koskien (1) lannoitteiden tuot-

teistamista koskien niiden formulointia ja myös pää- ja hivenravinnesisältöjen räätälöintejä mm.

erilaisia orgaanisia tai epäorgaanisia kierrätystuotteita yhdistelemällä, (2) edelliseen liittyen levitys-

koneiden ja urakointikonseptien kehittämistä, (3) kierrätysajattelun ulottamista kaikkeen peltobio-

massapohjaiseen talouteen, erityisesti siis ruokajärjestelmään.

Hankkeen yksityiskohtaisempia viljelykasvilaji- ja lannoitekohtaisia tuloksia raportoidaan alla.

Hankkeen välittömät vaikutukset sisältävät paitsi kierrätyslannoituksen toimivuuden tunnetuksite-

kemisen ja demonstroinnin, lisäksi merkittävää mutta vaikeasti mitattavaa alan kehittämistä tuke-
vaa vaikutusta. Hanke toi yhteisen ja julkisen kehittämisen piiriin useita valtakunnallisesti
merkittäviä kierrätyslannoitusyrityksiä ja –toimijoita, joiden toiminta on hankkeen kuluessa ke-

hittynyt ja laajentunut. Hankekaudella on yritykset ovat tuotteistaneet uusia kierrätyslannoitteita vil-

jelijöiden ulottuville kilpailukykyisin hinnoin.

Hankkeen kuluessa yritykset kehittivät ja demonstroivat useita uusia kaupallistettuja kierrätys-
lannoitetuotteita.



HYKERRYS-hankkeen loppuraportti
10/2019

 25

Hankkeen merkittävä vaikutus on alan inhimillisen osaamispääoman kasvattaminen. Hankevas-

taava Helsingin yliopiston maataloustieteiden osasto on valtakunnallisesti ainoa maatalousalan kor-

keimman opetuksen tuottaja, ja agronomin arvoon oikeuttavien tutkintojen myöntäjä. Hankekau-

della kierrätyslannoitukseen perehtyi joko opinnäytetyön tai harjoittelun kautta noin kaksikymmentä

nuorta asiantuntijaa. Hankkeen alkukauden koordinaattori työllistettiin suoraan hankkeeseen osal-

listuvaan alan kasvuyritykseen vaativiin asiantuntijatehtäviin.

3.4.1 Tuloskooste

Satotulokset kasvukaudelta 2017

Kasvukausi 2017 oli sääolosuhteiltaan tavanomaista viileämpi ja sateisempi. Hankkeessa saatiin

kuitenkin hyvät sadot kaikilta viljelyssä olleilta kasvilajeilta. Rukiilla parhaimmat sadot saatiin HSY:n

yhdyskuntajätepohjaisilla komposteilla, jotka oli keväällä 2017 lannoitettu ammoniumsulfaatilla

(kuva 5). Myös Soilfood Oy:n maanparannuslannos (kevätlannoituksena mädätejäännös ravinneli-

sällä) tuotti yli 5 tonnin hehtaarisadon. Lihaluujauhokäsittelyistä Perus-Viljo-käsittelyllä (kevätlan-

noitus lihaluujauho ilman mikrobilisää) ja Erikois-Viljo-käsittelyllä (ilman kevään mikrobikäsittelyä)

saatiin väkilannoitteen veroiset sadot.

Soilfood Oy:n ravinnekuitukäsittelyn sato puolestaan ei onnistunut ennakko-oletusten mukaan.

Tuote levitettiin mahdollisesti liian tuoreena, ja levityksen ja kylvön välinen aika oli liian lyhyt. Tämä

on voinut aiheuttaa kasveille typenpuutetta, kun maaperän mikrobisto on kuluttanut maan typpiva-

rastoja ravinnekuidun hajotustoimintaan.  Matokompostikäsittelyissä sadon muodostumista on to-

dennäköisesti rajoittanut lannoitteissa annettu vähäinen typpimäärä.
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Kuva 6. Rukiin satotulokset (t/ha) vuonna 2017. Samoilla kirjaimilla merkityt käsittelyt eivät eroa

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, p ≤ 0,05 (Tukey HSD).

Härkäpavun kasvustot lakoontuivat paikoin lokakuun runsaiden sateiden johdosta, mutta koeruudut

saatiin kuitenkin puitua onnistuneesti. Härkäpavun satotuloksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä

eroja (kuva 6). Kun typpilannoituksen määrä tai veden saatavuus ei rajoittanut härkäpavun kasvua,

kaikilla käsittelyt tuottivat erittäin suuret sadot. Satotasot olivat parhaimmillaan yli kaksinkertaiset

Louhi-lajikkeen virallisten lajikekokeiden tuloksista (3649 kg/ha). Härkäpavulla tyypillisesti käytetty

40 kg N/ha starttilannoitus ei vaikuttanut tässä kokeessa nostavasti satoon.
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Kuva 7. Härkäpavun satotulokset (t/ha) kasvukaudelta 2017.

Kauran käsittelyistä parhaimmat sadot tuottivat runsaasti typpeä sisältäneet käsittelyt (kuva 7). Am-

moniumsulfaatin, mädätejäännöksen ja lihaluujauhokäsittelyiden sadot olivat väkilannoitekäsittelyn

veroisia. Huomioitavaa kuitenkin on se, että lannoittamatonkin käsittely tuotti viljavalla koelohkolla

lähes neljän tonnin hehtaarisadon. Koelohkon viljavuutta kuvaa myös se, että keskisuuren ja suu-

ren typpiporraskäsittelyn satojen välillä ei ollut eroja sadon suuruudessa; yli sadan kilon typpilan-

noitus ei siis kasvattanut sadon määrää. Pelkästään mikrobivalmisteita saanut käsittely tai mato-

kompostikäsittelyt eivät sadoiltaan eronneet lannoittamattomasta kontrolliruudusta.
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Kuva 8. Kauran satotulokset 2017 (t/ha). Samoilla kirjaimilla merkityt käsittelyt eivät eroa toisistaan

tilastollisesti merkitsevästi, p ≤ 0,05 (Tukey HSD).

Satotulokset kasvukaudelta 2018

Kasvukausi 2018 oli sääolosuhteiltaan erittäin kuiva ja lämmin. Toukokuun poikkeuksellisten kor-

keiden lämpötilojen ja kuivuuden johdosta kauran ja härkäpavun koeruudut taimettuivat erittäin

epätasaisesti ja kasvusto jäi harvaksi ja aukkoiseksi. Kasvukaudella 2018 viljelyssä olleiden kas-

vien sadot jäivät erittäin pieniksi ja sääolosuhteet vaikuttivat satojen muodostukseen enemmän kuin

käytetyt lannoituskäsittelyt. Kauran sadot jäivät kaikilla käsittelyillä noin 2000 kilon hehtaarisatoihin,

ja käsittelyiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (kuva 8).
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Kuva 9. Kauran satotulokset (t/ha) kasvukaudelta 2018.

Kesän kuivuus ja korkeat lämpötilat vaikuttivat erityisen haitallisesti härkäpavun sadonmuodostuk-

seen. Aukkoiseksi jääneissä kasvustoissa oli hyvin tilaa rikkakasvien kasvulle, ja lohkoilla olikin
runsaasti peltovalvattia (Sonchus arvensis). Juhannuksen aikaiset runsaammat sateet aiheuttivat

härkäpavulle jälkiversontaa. Jälkiversot eivät Suomen lyhyessä kasvukaudessa ehdi tuleentua pää-

versojen tahdissa, joten niiden muodostumista pyritään viljelymenetelmillä ehkäisemään. Sivuver-

sojen runsas tuleentumaton massa hankaloitti merkittävästi härkäpavun sadonkorjuuta. Härkäpa-

vulla on päätteetön kasvutapa, eli kasvin ylimpiin osiin erilaistuu uusia kukka-aiheita varren alim-

pien palkojen jo täyttyessä ja tuleentuessa. Loppukesän korkeat päivälämpötilat aiheuttivat pa-

vuissa erittäin epätasaista tuleentumista, mikä johti alimpien palkojen papujen varisemista jo hei-

näkuussa. Papujen runsaan varisemisen sekä sivuversojen massan vuoksi koeruutujen satoja ei

saatu täysmääräisesti korjattua. Härkäpavun käsittelyistä ainoastaan väkilannoite ja ammonium-

sulfaatti erosivat lannoittamattomasta verrokista (kuva 9).
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Kuva 10. Härkäpavun satotulokset (t/ha) kasvukaudelta 2018. Samoilla kirjaimilla merkityt käsittelyt

eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, p ≤ 0,05 (Tukey HSD).

Viherlannoitusnurmet talvehtivat hyvin. Kuivuus heikensi kuitenkin myös nurmen kohdalla sadon

tuotantoa. Viherlannoitusnurmien biomassoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (kuva 10).

Kasvustojen kasvilajisuhteissa oli nähtävissä kauran lannoituskäsittelyiden typpilannoitusten mää-

rät; apilan osuus väheni ja heinäkasvien osuus kasvoi kauraruuduilla typpilannoitustasojen kasva-

essa. Eniten apilakasveja oli Ecolan Oy:n mikrobikäsittelyruuduilla ja Tuhala Bio Oü:n matokom-

postikäsittelyiden ruuduilla.
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Kuva 11. Viherlannoitusnurmien biomassat (t/ha) kasvukaudella 2018. Käsittelyiden nimet viittaa-

vat vuoden 2017 kauran lannoituskäsittelyihin. Viherlannoitusnurmi kylvettiin keväällä 2017 kauran

aluskasviksi.

Kaasumittauksien ja maan mikrobiologisen tutkimuksen tuloksia

Koeruuduilta mitattiin kasvukausien aikana maasta vapautuvan hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4)

ja dityppioksidin (N2O) vapautumista. Kuvassa 11 esitetään härkäpavun kaasumittaustuloksia liha-

luujauho-, matokomposti- ja ammoniumsulfaattikäsittelyiltä sekä lannoittamattomalta ja väkilannoi-

teverrokeilta. Käsittelyiden väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Syksyllä 2017 (kuva 12)

lihaluujauhokäsittelyltä (Agra+Se) vapautuvan dityppioksidin määrä oli tilastollisesti merkitsevästi

korkeampi kuin muilla käsittelyillä. Muiden kaasujen kohdalla erot eivät olleet merkitseviä.
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Kuva 12. Härkäpapuruutujen kasvihuonekaasumittausten tuloksia keväällä 2017.
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Kuva 13. Kasvihuonekaasumittauksien tulokset syksyllä 2017.

Maanäytteistä on analysoitu maaperän sienilajiyhteisön monimuotoisuutta, lajirikkautta ja lajien le-

vinneisyyttä (kuva 13). Maaperän bakteeristolla ja sienilajistolla on merkittävä vaikutus maan mu-

rurakenteen muodostumiselle ja orgaanisen aineksen hajotukselle. Bakteereilla ja sienillä on erilai-

set vaatimukset maaperän happamuuden suhteen: bakteerien toiminnalle optimaalinen maaperän

pH on 6-7, kun taas sienien optimiolosuhteet ovat happamammassa elinympäristössä (pH 4-5).

Näin ollen viljelytoimenpiteet vaikuttavat maaperän bakteeri- ja sienilajiston suhteeseen. Tulokset

osoittavat, että sienilajiyhteisön monimuotoisuus oli korkeampi kokeen aloitustilanteessa kuin vuo-

sina 2017 ja 2018. Lajiston monimuotoisuus oli runsainta lannoittamattomilla koeruuduilla sekä ma-

tokomposti- ja mädätejäännösruuduilla. Monimuotoisuus laski ammoniumsulfaatti- lihaluujauho- ja
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väkilannoiteruuduilla vuonna 2017, mutta tilanne stabiloitui muiden käsittelyiden paitsi lihaluujau-

hon kohdalla vuonna 2018. Sienilajiston lajirikkaus oli suurinta väkilannoiteruuduilla ja matokom-

postiruuduilla.

Kuva 14. Maaperän sienilajiston monimuotoisuus, lajien määrä ja lajien jakautuminen 2016-2018.

Ravinnetaseet: typpi

Ossi Kinnunen sisällytti maisterintutkielmassaan typen peltotaselaskelmaan ammoniumsulfaattikä-

sittelyn, mädätysjäännöskäsittelyn, matokompostikäsittelyn (kiinteä komposti ja -uute) sekä lihaluu-

jauhokäsittelyn (Agra 8-4-2). Kierrätyslannoitekäsittelyitä verrattiin lannoittamattomaan verrokkiin

ja väkilannoiteverrokkiin. Vuoden 2017 kaura-aineistosta lasketut taseet (taulukko 10) osoittavat,

että muiden käsittelyiden, paitsi ammoniumsulfaatin typen peltotaseet ovat negatiivisia, eli ne ku-

luttivat maaperän typpivarantoja vuoden 2017 aikana. Negatiivinen typen peltotase ilmaisee vä-

häistä huuhtoutumisriskiä, mutta taseiden laskeminen useamman vuoden ajalta lisää laskelmien

luotettavuutta. Positiivisella typpitaseella ei ole suoraa yhteyttä huuhtouman määrään, vaan se ku-

vaa pitkän aikavälin potentiaalista huuhtoumariskiä, jos huuhtoutumista hallitsevia viljelymenetel-

miä ei käytetä.
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Taulukko 10. Typen ainevirrat (kg N/ha/a) eri käsittelyisä, typen peltotase (kg N/ha/a) ja korjatun

sadon sisältämä typen suhde lannoituksen sisältämään typpeen. Eri kirjaimilla merkityt arvot eroa-

vat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan p ≤ 0,05 (Tukey HSD). Taulukko: Ossi Kinnunen 2019,

maisterintutkielma.

Kierrätyslannoitteiden elinkaariset ympäristövaikutukset

Venla Kyttä tutki maisterintutkielmassaan ammoniumsulfaatin, mädätejäännöksen, lihaluujauhon ja

mineraalilannoitteen elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Vähiten päästöjä aiheuttaneen ammoniumsul-

faatin ilmastovaikutus oli vain 27% ja energiankulutus 62% mineraalilannoitteen vastaavista luvuista

(taulukko 11). Mädätejäännöksen energiankulutus olu 34% ja päästöt 33% mineraalilannoitteen ar-

voista. Systeemiä varioitiin niin, että kuljetusmatkaa nostettiin alkuperäisen laskelman 100 kilometristä

200 kilometriin ja toiminnalliseksi yksiköksi muutettiin tuotetun 1000 kaurakilon tilalle hehtaari (taulukko

12). Mädätejäännöksen energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat tässä variaatiossa eni-

ten, ja lihaluujauhon energiankulutus oli pienin. Mineraalilannoitteen arvot olivat myös tässä varioin-

nissa suurimmat. Kierrätyslannoitteiden käytöllä ympäristövaikutukset jäävät mineraalilannoitteita huo-

mattavasti pienemmiksi.
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Taulukko 11. Kierrätyslannoitekäsittelyiden elinkaarinen energiankulutus (MJ) ja kasvihuonekaasu-

päästöt (kg CO2-eq) prosesseittain tuotettaessa 1000 kg kauraa. Taulukko: Venla Kyttä 2019, maiste-

rintutkielma.

Taulukko 12. Systeemin variointi: alkuperäiset elinkaarisen energiankulutuksen arvot (MJ) ja

päästöt (kg CO2-eq) kuljetuksen ollessa 200 km ja toiminnallisen yksikön ollessa hehtaari. Tau-

lukko: Venla Kyttä 2019, maisterintutkielma.
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Sadonmuodostus

Kai Granqvist tutki maisterintutkielmassaan härkäpavun sadonmuodostusta kasvukaudella 2017.

Tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt minkään lannoitekäsittelyn osalta. Taulukossa 13 on

laskettu härkäpapu ruuduilta ennen puintia kerätyistä kasvustonäytteistä ruutukohtaiset sadot.

Kasvustonäytteistä lasketut sadot ovat puituja satoja korkeammat, koska käsin kerätyissä

näytteissä hävikki on pienempää.

Taulukko 13. Härkäpavun kasvustonäytteistä lasketut korkeimmat sadot. Taulukko: Kai Granqvist

2018, maisterintutkielma.

Mari Unnbomin maisterintutkielmassa tutkittiin kauran sadonmuodostusta kasvukaudella 2017.

Tutkimukseen otettiin mukaan HSY:n ammoniumsulfaattikäsittely, Ecolan Oy:n lihaluujauhokäsit-

tely (NPK 8-4-2), Soilfood Oy:n mädätejäännös sekä Tuhala Bio Oü:n Matokompostiuutteella täy-

dennetty kiinteä matokomposti-käsittely. Kierrätyslannoitekäsittelyjä verrattiin lannoittamattomaan

kontrolliin ja väkilannoitekontrolliin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ammoniumsulfaatin, liha-

luujauhon ja mädätejäännöksen vaikutus kauran sadonmuodostukseen on verrattavissa väkilan-

noitekäsittelyyn (taulukko 14).
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Taulukko 14. Kauran satokomponentit kierrätyslannoitekäsittelyissä verrattuna väkilannoitteeseen

sekä varianssianalyysien merkitsevyysarvot (p ≤ 0,05) käsittelyiden vertailuille. Eri kirjaimilla mer-

kityt arvot eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan p ≤ 0,05 (Tukey HSD). Taulukko: Mari Unn-

bom 2019, maisterintutkielma.

Käsittely Versoja,
kpl/m2

Röyhyt,
kpl/m2

Röyhyjä/
verso

Jyviä,
kpl/m2

Jyviä/
verso

Jyviä/
röyhy Tjp, g

Väkilannoite 916 a 798 0,85 16094 b 16 b 18 ab 40,35
Keskivirhe 70,17 77,36 0,03 1339,10 1,71 1,66 0,54

Ammoniumsulfaatti + 289 c + 195 - 0,02 + 2774 b + 1 b + 2 b - 1,76
Keskivirhe 63,02 53,87 0,08 1769,29 0,92 1,04 1,03

Mädätysjäännös + 145 ab + 98 0,00 - 2174 b - 1 ab - 1 ab + 0,23
Keskivirhe 67,82 87,86 0,03 1830,13 1,22 1,22 1,05

Lihaluujauho + 163 ab + 93 - 0,02 - 1376 ab - 3 ab - 3 ab + 0,35
Keskivirhe 48,09 31,52 0,03 1086,88 1,12 1,04 0,20

Matokomposti - 67 a - 113 - 0,05 - 5867 a - 5 a - 4 a + 0,43
Keskivirhe 69,09 80,59 0,04 1159,08 0,96 1,03 0,88

Keskivirhe (n=20) 38,52 36,51 0,02 872,42 0,66 0,70 0,37
P-arvo 0,004 0,056 0,921 0,002 0,011 0,016 0,433

Ravinteiden otto

Rukiin ravinteiden oton analyyseissa HSY:n maanparannuslannoksella ja ammoniumsulfaatilla kä-

sitellyssä ruudussa oli suurin rikin otto (taulukko 15). Typen ja kaliumin otto oli väkilannoitekäsitte-

lyssä tilastollisesti merkitsevästi suurempaa kuin kierrätyslannoitekäsittelyissä. Kalsiumin otossa

väkilannoitteen ja HSY:n ero muihin käsittelyihin on merkitsevä. Fosforin otossa ei ollut tilastollisesti

merkitseviä eroja käsittelyiden välillä.
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Taulukko 15. Rukiin ravinteiden otto (kg/ha) kasvukaudella 2017 sekä varianssianalyysien merkit-

sevyysarvot (p ≤ 0,05) käsittelyiden vertailuille. Eri kirjaimilla merkityt arvot eroavat tilastollisesti

merkitsevästi toisistaan p ≤ 0,05 (Tukey HSD).

Ravinteiden otto, kg/ha

Käsittely Typpi, N Fosfori, P Kalium, K Rikki, S Kalsium,
Ca

Maanparannuslannos 2016/
mädätysjäännös 2017 81,69 a 19,72 114,00 a 5,13 ab 14,70 a

Keskivirhe 6,24 0,27 6,29 0,31 1,13

Matokomposti ja -uute 2016/
kompostiuute 2017 85,06 a 21,06 118,27 a 5,30 ab 13,29 a

Keskivirhe 5,07 1,05 6,62 0,37 0,31

Perus-Viljo 2016/ Agra 2017 82,05 a 20,34 111,23 a 4,84 a 13,90 a
Keskivirhe 2,92 0,30 5,69 0,03 0,59

Maanparannuskomposti 2016/
ammoniumsulfaatti 2017 97,08 a 21,45 115,29 a 6,62 c 15,90 ab

Keskivirhe 5,02 0,43 3,60 0,26 0,94

Väkilannoite 134,62 b 22,43 139,62 b 6,29 bc 18,72 b
Keskivirhe 11,86 1,27 9,07 0,43 0,63

Lannoittamaton 82,18 a 21,47 116,33 a 5,52 abc 13,76 a
Keskivirhe 1,50 0,35 6,72 0,10 0,10

P-arvo 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
Keskivirhe (n=20) 4,58 0,32 3,07 0,17 0,46

Maaperän hiili

Maaperän hiilen muutosta on tässä vaiheessa viljelykiertoa mielekkäintä tutkia kierrosta I, jonka

koeruuduille on levitetty syksyllä 2016 viljelykierron suurimmat hiilisyötteet kompostien ja maanpa-

rannusaineiden muodossa. Kokeen alussa maan hiilipitoisuudessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä

eroja, joten hiilipitoisuuden nousun voidaan olettaa johtuvan lannoitteiden ja maanparannusainei-

den sisältämästä hiilestä. Taulukossa 14 esitetään hiilipitoisuuden nousu koeruuduilla yrityksittäin

aikavälillä 2016-2018. Ainoastaan lannoittamattoman koeruudun tulos on negatiivinen. Suurin hiili-

pitoisuuden kasvu on tapahtunut Soilfood Oy:n koeruuduilla.
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Kuva 15. Maaperän hiilipotoisuuden muutos (%) yrityksittäin aikavälillä 2016-2018. Viiva kuvaa

keskiarvoa. Kuva: Katja Mansikkaniemi 2018, maisterintutkielma (käsikirjoitus).

4. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

HYKERRYS-hankkeessa perustettu kehittämisalusta tulisi alkuperäisesti tarkoitetulla tavalla pitää

käytössä vähintään suunnitellun 5-vuotisen viljelykierron sulkemiseksi, eli myös vuodet 2020 (pe-

rusrahoitus YM:n RAKI-ohjelmasta on varmistettu) sekä 2021 (rahoitus avoin). Vasta tällöin saa-

daan todennetuksi yli vuosien kertyvät, lähtöoletusten ja välimittausten mukaan pääosin erittäin

myönteiset ympäristö- ja tuottavuusvaikutukset.

Jatkossa kehittämistyö tulisi yhdistää Laatulannoite-merkintään: Suomeen on kehitteillä kansalli-

nen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Aiemmin tällaista järjestelmää ei ole ollut. Järjes-

telmästä tulee vapaaehtoinen ja tuotekohtainen, ja siihen sitoutuva yritykset saavat hakea ”Laatu-

lannoite” -merkin tuoteilleen. Hanketta toteuttavat Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Suomen

http://www.laatulannoite.fi/
http://www.laatulannoite.fi/
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Vesilaitosyhdistys ry, ja se kytkeytyy YM:n rahoittamaan Lara laaturavinnehankkeeseen, jossa on

käynnissä pilotointi eli laatujärjestelmän testaus yrityksissä.

Kehittämisrahoitusta tulisi kohdentaa kierrätetyistä raaka-aineista jalostettujen maanparannus- ja

lannoitevalmisteiden tuotteistus, levitysteknologia ja –logistiikkahankkeille, ml. urakointimallit. Ra-

hoitusta tulisi kohdentaa myös kierrätyksen lisäämiseksi: nykyisin kierrätyslannoitteiden sisältämän

typen osuus ilman karjanlantaa maataloudessa käytettävästä kokonaistyppimäärästä on vain

1,75%, ja fosforin osuus 5,26% (Marttinen ym. 2017). Lisäksi kierrätyslannoitteiden osuus lannoi-

temarkkinoilla on edelleen pieni, noin 7% karjanlanta poisluettuna.

5. ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 21.10.2019

Juha Helenius Helena Korpelainen
Hankkeen vastuullinen johtaja Osaston johtaja

Helsingin yliopiston maataloustieteiden
osasto



HYKERRYS-hankkeen loppuraportti
10/2019

 42

LÄHTEET

Marttinen, S., Venelampi, O., Iho, A., Koikkalainen, K., Lehtonen, E., Luostarinen, S., Rasa, K.,

Sarvi, M., Tampio, E., Turtola, E., Ylivainio, K., Grönroos, J., Kauppila, J., Koskiaho, J., Valve, H.,

Laine-Ylijoki, J., Lantto, R., Oasmaa, A. & Castell-Rüdenhausen, M. 2017. Kohti ravinteiden

kierrätyksen läpimurtoa: Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa.

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017.

LIITTEET

Liite 1. Maatilan Pellervon artikkeli kasvukauden 2017 lannoituksista ja tuloksista. Teksti ja kuvat:
Silja Vuori, Agrimedia Oy

Hykerrys-rukiit laarissa

Kierrätyslannoitteita testaavassa Hykerrys-viljelykokeessa päästiin puimaan rukiit elokuun 17. päivänä.
Sadot näyttävät lupaavilta ja eroja näyttää tulevan eri kierrätyslannoitteiden välille.

Kaikki Hykerrys-kokeen Reetta-rukiit talvehtivat onnistuneesti ja kasvustot ovat olleet koko kesän

mukavan näköisiä. Kasvunsäädettä niille ei ruiskutettu, ja siksi ruis oli myös pitkää. Lakoutumista

ei juuri tapahtunut.
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Soilfoodin Kotkan ravinnekuidulla lannoitettu ruis jäi syksyllä harvaksi ja syyksi pääteltiin liian pian

levityksen jälkeen tapahtunutta kylvöä. Ravinnekuidun hajoaminen oli vienyt typen maasta eikä sitä

riittänyt enää rukiille. Vastaavaa ongelmaa ei ollut saman yhtiön toisella tuotteella, Hämeenlinnan

maanparannuslannoksella lannoitetulla lohkolla. Se näytti toimivan erinomaisesti.

Ruisviljelyksistä edukseen ovat erottuneet koko ajan juuri Soilfoodin Hämeenlinnan maanparan-

nuslannoksella sekä HSY:n komposteilla syksyllä lannoitetut kasvustot.

Soilfoodin tuotteista Kotkan ravinnekuitu sopii myös luomutilojen käyttöön, mutta Hämeenlinnan

maanparannuslannos ei enää nykyisin. Kotkan ravinnekuitu tulee paperitehtaalta nestepakkaus-

kartonkien valmistuksen sivutuotteena. Hämeenlinnan maanparannuslannos taas tulee St1-ener-

giayhtiön etanolia tuottavalta kuivamädätyslaitokselta. Tällä hetkellä siellä yhtenä raaka-aineena

käytetään soijaleikettä, jonka muuntogeenisyys estää lannoksen luomukelpoisuuden.

Rukiin kevätlannoitukseen Soilfood käytti virolahtelaista luomuhyväksyttyä Kaakon ravinnelietettä.

Lietemäinen mädätysjäännös tulee Haminan energian kuivamädätyslaitokselta, joka tuottaa bio-

kaasua nurmesta, kaupan biojätteestä ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Syksyllä Kotkan ra-

vinnekuitua saanut lohko sai sitä reilummin, niin että liukoista typpeä meni reilut 70 kiloa. Hämeen-

linnan maanparannuslannoksella lannoitetulle rukiille ravinnelietettä ja samalla typpeä annettiin

noin puolet vähemmän.

Ecolan ja Tuhala Bio käyttivät vähän typpeä
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Ecolanin lihaluujauhopohjaiset Agra-lannoitteet ja virolaisen Tuhala Bion valmistama kastemato-

komposti ja siitä tehty nestemäinen kasvustimulaattori ovat kaikki täysin luomukelpoisia lannoitteita.

Agra-lannoitteet myytiin aiemmin Viljo-nimellä ja niitä valmisti Honkajoki Oy.

Hykerrys-kokeen virolainen osanottaja Tuhala Bio lannoitti ruislohkonsa viime syksynä levittämällä

peltoon kastematokompostia neljä tonnia hehtaarille. Tämän lisäksi siemenet peitattiin kasvustimu-

laattoriliuoksella. Keväällä pellolle laitettiin ainoastaan kasvustimulaattoriliuosta. Liuoksen mitatut

ravinnemäärät ovat häviävän pieniä, joten Tuhala Bion ruis ei saanut keväällä paljonkaan typpeä,

fosforia ja kaliumia. Syksyn kompostilannoituksessa kokonaistyppimäärä oli noin 30 kiloa, fosforia

10 ja kaliumia 33 kiloa hehtaarille. Liukoisen typen osuus on vielä pienempi.

Ecolan oli myös säästeliäs typen käyttäjä. Syksyllä ruis sai 30 kiloa typpeä ja keväällä liukoista

typpeä meni peltoon vajaat 14 kiloa hehtaarille. Lisäksi Ecolanilla on lohkot, joille Agraa ja samalla

typpeä ei ole annettu keväällä ollenkaan. Niille on annettu turkkilaista mikrobivalmistetta, jossa ole-

vien mikrobien tarkoitus on liuottaa maaperän typpeä kasvin käyttöön.

HSY lannoitti keväällä ammoniumsulfaatilla
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) lannoitti ruista syksyllä useammalla eri tavalla. Biojäte-

, biokuitu- ja maanparannuskomposteja levitettiin kaikkia omille lohkoilleen noin 18 tonnia hehtaa-

rille. Keväällä lannoitus tehtiin ammoniumsulfaatilla. 380 kiloa hehtaarilla tarkoitti 76 kiloa liukoista

typpeä. Ammoniumsulfaatissa on 21 prosenttia rikkiä, joten peltoon meni sitäkin varsin reipas

määrä. Sulfaattirikki ei sitoudu maahan, joten mitään riskiä sen kertymisestä ei ole. HSY:llä ei tois-

taiseksi ole omaa ammoniumsulfaatin tuotantoa, joten he käyttävät toisen osallistujan Soilfoodin

myymää ammoniumsulfaattia.
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HSY:n kompostituotteissa on runsaasti fosforia. HSY:n hykerrysjoukkueen kapteenin Mikko Wäänä-

sen mukaan siitä korkeintaan 15–20 prosenttia on liukoista fosforia. Tämä ei mene ihan yksiin ym-

päristökorvauksen ehtojen kanssa, koska niiden mukaan 60 prosenttia kokonaisfosforista on huo-

mioitava ravinteiden laskennassa. Fosforirajat tulevatkin helposti vastaan, kun käyttää komposti-

tuotteita.

HSY:n reseptit rukiin viljelyyn näyttävät toimivilta. Kasvustot ovat olleet alusta asti rehevän näköi-

set. Tämä ei ole mikään yllätys Wäänäselle, jolla on tuotteistaan pitkä kokemus. Kaikkiaan maan-

parannuskompostia on tehty jo 25 vuotta. Se on sekoitus puhdistamolietteestä ja turpeesta, joita

on kompostoitu vähintään puoli vuotta. Koska kyseessä on puhdistamolietepohjainen tuote, sitä ei

ole hyväksytty luomuviljelyssä.

Härkäpapu antaa odottaa

Rukiin lisäksi Hykerrys-kokeessa viljellään tänä vuonna härkäpapua ja kauraa. Obelix-kauran alle on
kylvetty viherlannoitusnurmi ensi vuotta varten. Siemenseoksena on Naturcomin moniapilaseos.

Härkäpapulajikkeeksi kokeeseen saatiin Borealin Louhi. Kyseessä on uutuuslajike, joka on vasta tu-
lossa markkinoille. Siksi siihen kohdistuu paljon kiinnostusta.

Hykerrys-pellolla elokuun puolivälissä vieraillut Helsingin yliopiston tutkija Fred Stoddard löysi
kasvustosta vähän suklaalaikkua ja härmää. Tautitorjunta on tärkeää myös härkäpavulle. Parhaat olo-
suhteet taudeille on, kun lämpötila on 20–22 astetta, kosteus yli 95 prosenttia ja lehdet pysyvät 1,5–2
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päivää märkinä. Silloin kasvusto voi jopa kuolla kokonaan. Jos ilma on tätä lämpimämpää tai kyl-
mempää tai kasvusto kuivuu, ei ongelmia tule. Tänä vuonna tautien kannalta ei ehkä ole ollut tar-
peeksi lämmintä.

Kauroista Tuhala Bion kaura todennäköisesti kärsii typen puutteesta. Sen saamat 30 kiloa typpeä,
josta liukoista typpeä on vain vajaa puolet, ei ole ollut tarpeeksi. Härkäpavulle vastaava typpimäärä
näytti riittävän hyvin. 4 000 kiloa kastematokompostia hehtaarille toi peltoon typen lisäksi 10 kiloa
fosforia ja reilut 30 kiloa kaliumia. Tällainen annos matokompostia antaa potkua useammalle vuo-
delle, Tuhala Bion Jaanus Saadve lupaa.

HSY lannoitti sekä kauransa että härkäpapunsa ainoastaan ammoniumsulfaatilla. Valmiste tuli rakei-
sena Soilfoodilta ja se liuotettiin veteen. Liuoksena peltoon meni kauralle 120 kiloa typpeä hehtaa-
rille ja rikkiä huimat 150 kiloa. Härkäpavulle typpeä annettiin 40 kiloa ja samalla rikkiä meni 50 ki-
loa. Kummallekaan kevätkylvöiselle kasville ei käytetty ollenkaan HSY:n omia tuotteita eli maanpa-
rannuskompostia tai muita kiinteämpiä lannoitteita. Niiden vuoro on näillä lohkoilla vasta myöhem-
mässä vaiheessa viisivuotista viljelykiertoa.

Soilfood käytti härkäpavulle ja kauralle Kaakon ravinnelietettä niin, että härkäpapu sai 40 ja kaura 95
kiloa liukoista typpeä.

Ecolan lannoitti kauraa useammalla eri tavalla. Pelkällä turkkilaisella mikrobivalmisteella lannoitettu
osa on hieman heikomman näköinen. Ecolanin omalla Agra-lannoitteella on ollut selvä vaikutus kau-
raan. Silmämääräisesti ei näy eroa, onko Agran kanssa käytetty turkkilaista mikrobivalmistetta vai ei.

Turkissa mikrobeja tutkitaan nyt kovalla innolla. Pääministeri Erdogan haluaa, että maan teen viljely
siirrettäisiin kokonaan luomuun. Siksi Suomessakin Hykerrys-kokeella keväällä vieraillut professori
Metin Turan tutkii nyt typensitojamikrobeja, joiden avulla luonnonmukainen teen viljely onnistuisi.
Professori Turan on tulossa loppukesällä itse ottamaan maanäytteet Hykerrys-lohkolta nähdäkseen,
miten hyvin mikrobit ovat Suomessa menestyneet.

Ecolanin joukkueen kapteeni Jukka Kivelä on itsekin tutkinut mikrobeja kymmenen vuotta sitten
kokeissa Viikissä. Silloin mikrobivalmisteilla ei saatu tilastollisesti merkitseviä eroja. Kivelän mu-
kaan Suomessa on lyhyt kasvukausi ja kylmä maa. Siksi mikrobeilla on vaikeaa saada tuloksia. Kas-
vihuoneessa erot näkyvät paremmin.

SILJA VUORI, teksti ja kuvat
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Liite 2. Koekentälle teetetty hankkeesta ja sen toiminnasta kertova kyltti.

HYKERRYS -
Hyvän sadon

kierrätyslannoitus

Tässä kokeillaan 2016 alkaen erilaisia kierrätysja-
keista valmistettuja lannoitteita peltokasvien vilje-
lyssä. Ravinteiden kierrätys on tärkeä osa kestä-
vää kehitystä ja edistää luonnonvarojen kestävää
käyttöä. Monivuotisen kokeen viljelykasvit ovat vil-

joja, härkäpapua, rapsia ja nurmea.

Ethän poimi kasveja koepellolta!

Toteuttajat:
Yhteistyössä Helsingin kaupungin Haltialan tilan
kanssa Helsingin yliopisto sekä Ecolan Oy, Hel-

singin seudun ympäristöpalvelut HSY, Tuhala Bio
Oü ja Soilfood Oy.
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