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1. HANKKEEN TIEDOT 

 

Hankkeen nimi: TILA-HYKERRYS 

Hankenumero: 40540 

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 toteutusaika: 24.04.2017 - 22.04.2020 

 

2. TIIVISTELMÄ  

 
Tila-HYKERRYS hanke täydensi Maaseuturahaston rahoituksella vuosina 2016-2019 toteutettua 

HYKERRYS-hanketta. HYKERRYS-hanke toteutti yhdessä osallistuvien yritysten kanssa monita-

voitteista kierrätyslannoitteiden kenttäkoetta yhdellä koepaikalla Helsingin kaupungin Haltialan ti-

lalla. Tila-HYKERRYS täydensi HYKERRYS-hanketta tuottamalla täydentävää aineistoa käytän-

nön mittakaavassa eri maalajeilta ja viljelykierroilta niin tavanomaisessa kuin luomuviljelysystee-

missä. Hanke toteutti kolmella Uusimaalaisella maatilalla kierrätyslannoituskaistakokeita, joissa ke-

hitettiin kierrätyslannoitustuotteita ja tuotettiin tietoa kierrätyslannoituksen vaikutuksista.  

 

Tila-HYKERRYS hankkeen tavoitteina oli (1) demonstroida kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, to-

teutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte- ja kompostipohjaiset, eri tavoin tuotteistetut lan-

noitteet) käytännön maatilaympäristössä, (2) mahdollistaa, että osallistuvat kierrätyslannoitusyri-

tykset saavat tietoa ja palautetta käytännöstä, (3) tuottaa HYKERRYS-hankkeen kenttäkoetta täy-

dentävää tietoa kierrätyslannoituksen vaikutuksesta sadon määrään ja laatuun, maaperään, talou-

delliseen kannattavuuteen ja (laskennallisesti) ravinnepäästöihin, ja (4) tuottaa tietoa ja kokemuk-

sia kierrätyslannoitteiden käytännön mittakaavan levitysteknologiasta. Kokeessa hankkeeseen 

osallistuvat yritykset ja Yliopiston tutkijat ovat yhdessä kehittäen toteuttaneet erilaisten kierrätys-

lannoitteiden ja -maanparannusaineiden sekä niiden logistiikan ja peltolevityksen (käytön) mene-

telmiä. Yrityksillä on ollut julkinen intressi tuoda esille kierrätyslannoituksen mahdollisuuksia, toi-

mintaa ja toteutustapoja, ja kehittämistyö on ollut yhteistä kokemusten ja havaintojen jakamista 

sekä kierrätyslannoituksen mahdollisuuksien kartoitusta. 
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Hankkeessa perustettiin viisi koelohkoa kolmelle Uusimaalaiselle maatilalle. Koeruuduilla oli Tila-

HYKERRYS hankkeen yhteistyöyritysten, Soilfood Oy:n, Ecolan Oy:n ja Helsingin seudun ympä-

ristöpalvelut HSY:n koeruudut, sekä kontrollikäsittelynä tilan oman lannoitussuunnitelman mukai-

sesti lannoitetut koeruudut. Jokaiselta koelohkolta otettiin maanäytteet maan ravinnetilan ja kasvu-

kunnon analysoimiseksi ennen kokeen aloitusta sekä vuosittain syksyllä hankkeen loppuun asti. 

Kasvustoista kerättiin kukintavaiheessa biomassanäytteet ja sadon määrä ja laatu analysoitiin. Tila-

HYKERRYS hankkeesta saadut tulokset osoittavat, että maalajilla tai viljelykierrolla ei ollut tulosten 

perusteella merkittäviä vaikutuksia tutkittujen kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden toi-

mivuuteen. Kierrätyslannoitteiden monimuotoisesta joukosta on myös mahdollista löytää tiloille so-

pivia lannoitevalmisteita väkilannoitteiden korvaajaksi tai täydennykseksi joko tilan omalla kalustolla 

levittäen tai urakointipalveluja käyttäen. Tila-HYKERRYS hankkeen tulokset täydensivät HYKER-

RYS-hankkeen tuloksia muun muassa sadon muodostuksen ja lannoituksen kannattavuuden 

osilta. Kierrätyslannoitteilla on mahdollista saada väkilannoitteiden veroisia satoja määrällisesti ja 

laadullisesti. Kierrätyslannoitteet voivat olla mineraalilannoitteita kustannustehokkaampia  tai yhtä  

kustannustehokkaita  kuin ne   

 

Hanke rahoitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä kehittämishanketuella. Hankkeen hy-

väksytty rahoitus oli yhteensä 125 000 euroa, josta 100 000 euroa on julkista tukea ja 25 000 euroa 

hankkeen yhteistyökumppaneiden osallistumismaksuista koostuvaa omarahoitusta. Hankkeen to-

teutuksesta vastasi Helsingin Yliopiston maataloustieteiden laitos yhteistyökumppaneidensa Soil-

food Oy:n, Ecolan Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n, sekä hankkeessa mu-

kana olevien maatilojen kanssa. 

 

3. RAPORTTI 

3.1 Hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeen tavoitteet ovat täydentää HYKERRYS-hankkeelle asetettuja tavoitteita siten, että Tila-

HYKERRYS (1) demonstroi kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jäte-

vesiliete-, mädäte-, kompostipohjaiset, eri tavoin tuotteistetut lannoitteet) käytännön maatilaympä-

ristössä, (2) mahdollistaa, että osallistuvat kierrätyslannoitusyritykset saavat tietoa ja palautetta 

käytännöstä, (3) tuottaa HYKERRYS-hankkeen kenttäkoetta täydentävää tietoa kierrätyslannoituk-

sen vaikutuksesta sadon määrään ja laatuun, maaperään, taloudelliseen kannattavuuteen ja (las-

kennallisesti) ravinnepäästöihin, (4) tuottaa tietoa ja kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytännön 

mittakaavan levitysteknologiasta. 
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Taulukko 1. Hankkeen yhteistyötilat ja tilojen lohkoilla toteutetut kokeet vuosittain.  

 

Yhteistyötila 
Toteutetut kasvukaudet 

2017 2018 2019 

Besslakärr, Sipoo X     

Katrinebergin tila, Vantaa   X X 

Knehtilän luomutila, lohko 1 X X X 

Knehtilän luomutila, lohko 2 X X X 

Knehtilän luomutila, lohko 3     X 

 

 

Hanke toteutettiin yhteistyönä kierrätyslannoitusalan yritysten kanssa sekä kolmen Uudenmaan 

alueen viljelijän kanssa. Osallistuvien yritysten kannalta tavoitteena on ollut julkisen tiedon tuotta-

minen kierrätyslannoituksen eduista ja mahdollisuuksista viljelijöille. Yhdessä yhteistyöyritysten 

kanssa tavoitteena on ollut kehittää kierrätyslannoitusta ja viljelymenetelmiä paremmiksi käytän-

nöiksi ympäristön kannalta, ml. vesistöjen ravinnekuormituksen pienentäminen sekä ilmastonmuu-

toksen hillitseminen sekä siihen sopeutumiseksi. Hanke liittyi valtakunnalliseen kärkihankkeeseen 

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

koskeviin) ohjelmiin ja hankkeisiin maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Hanke on 

ollut yhteensopiva mm. Uudenmaan ELY-keskuksen RAKI-hankkeen tavoitteiden kanssa. Valta-

kunnallisesti hanke on liittynyt läheisesti ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeeseen.  

 

3.2 Toteutus 

3.2.1 Toimenpiteet 

 

Hanke perusti keväällä 2017 koelohkot Sipooseen Besslakärrin tilalle sekä Hyvinkäälle Knehtilän 

luomutilalle. Sipooseen perustettiin yksi koekenttä ja Knehtilän tilalle kaksi koekenttää eri 

peltolohkoille. Keväällä 2018 Vantaan kaupungin omistamalle Katrinebergin tilan peltolohkolle 

perustettiin neljäs koekenttä ja keväällä 2019 Knehtilän tilalle viides koelohko (taulukko 1).  

Lohkoilla oli 4-5 koeruutua kolmessa kerranteessa, eli jokainen lannoituskäsittely toistettiin 

koelohkoilla kolmeen kertaan. Ruudut olivat joko 8m x 20m tai 20m x 40 m käytettävissä olevista 

resursseista riippuen. Kaikilta lohkoilta otettiin maanäytteet ennen kokeen aloittamista maan 

ravinnetilan selvittämiseksi. Knehtilän luomutilan 1. ja 2. koelohkolta saatiin kolmen vuoden sato- 

ja maaperätulokset, ja Katrinebergin tilalta Vantaalta kahden vuoden ajalta. Sipoon Besslakärrin 
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tilan  koelohko osoittautui hankkeen ensimmäisen kasvukauden aikana vesitaloudeltaan epätasa-

laatuiseksi. Tilalta ei löytynyt kokeen tarpeita vastaavaa korvaavaa lohkoa, joten koetta ei jatkettu 

Besslakärrissä. Knehtilän luomutilan kolmas koeloko perustettiin keväällä 2019 tilan oman bio-

kaasulaitoksen kiinteän mädätejäännöksen lannoitusvaikutuksen tutkimiseksi.  

Yhteistyöyritykset suunnittelivat viljavuusnäytteiden perusteella lohkoille omien lannoitus-

konseptiensa mukaiset lannoitussuunnitelmat. HSY:n maanparannus- ja biojätekomposteja 

testattiin Besslakärin tilalla Sipoossa sekä Katrinebergin tilalla Vantaalla. HSY:n komposteja 

täydennettiin joko kemiallisella typpilannoitteella tai jätevesistä erotetulla ammonium-

sulfaattiliuoksella. Soilfood  Oy:n tuotteista testattiin lietemäisiä biokaasumädätteitä (kauppa-

nimiltään Ravinneliete tai Ravinneseos) kaikilla koelohkoilla sekä elintarviketeollisuuden 

sivuvirroista jalostettua vinassivalmistetta (Boost NKS) Knehtilän luomutilan kolmannella 

koelohkolla. Ecolan Oy:n lihaluujauholannoitteita (Agra 8-4-4, Agra 8-4-2, Agra 13-0-0) testattiin 

vuodesta 2018 lähtien kaikilla koelohkoilla. Ecolan Oy:n Agra 8-4-4 oli Knehtilän luomutilalla 

vuonna 2017 viljelijän omana kontrollikäsittelynä, joten Knehtilän lohkojen 1 ja 2 osalta 

lihaluujauholannoitteestaa on tuloksia jo hankkeen ensimmäisestä vuodesta alkaen. 

Kontrollikäsittelyinä koelohkoilla oli tilan oman lannoitussuunnitelman mukaisesti lannoitetut 

kontrolliruudut. Knehtilän tilan lohkoille perustettiin myös lannoittamattomat kontrolliruudut. 

Kierrätyslannoitevalmisteet ja maanparannusaineet pyrittiin levittämään yhteistyötilojen omalla 

kalustolla tai urakointipalveluja käyttäen aina kun se oli mahdollista. Kaikki toimenpiteet koelohkoilla 

lannoitusta lukuunottamatta tehtiiin tilojen omien käytäntöjen mukaisesti. Sadonkorjuissa käytettiin 

Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksen koeruutupuimuria, joka kuljetettiin 

kuljetuspalvelua käyttäen koelohkoille puintiaikoina.  

Koelohkojen kasvustoja seurattiin kasvukausien aikana viikottaisilla kasvustokäynneillä. 

Viljelykasvien kasvustoista kerättiin biomassanäytteet kukintavaiheessa ja tuleentuneet sadot 

puitiin. Satonäytteistä määritettiin sadon määrä ja laatuparametrit. Maanäytteet otettiin 

lähtötilanteen lisäksi syksyisin sadonkorjuun jälkeen. Tiloilla viljeltiin koevuosina viljoja ja 

viherlannoitusnurmia.  
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Kuva 1. Knehtilän tilan biokaasulaitoksen mädätejäännöksen levitystä syysvehnän oraalle keväällä 2019. 

Viereiset koeruudut suojattiin aumamuoveilla levityksen ajaksi. Kuvat: Mari Unnbom 

 

3.2.2 Aikataulu  

 
Hankkeen toteutusaika oli 24.04.2017 - 22.04.2020. Hankkeen toteutus aloitettiin kartoittamalla 

mahdollisia yhteistyötiloja Uudenmaan alueelta. Ensimmäiset kolme koelohkoa perustettiin ke-

väällä 2017 Sipooseen sekä Knehtilän luomutilalle Hyvinkäälle. Neljäs lohko perustettiin keväällä 

2018 Katrinebergin tilalle Vantaalle ja viides lohko keväällä 2019 Knehtilän tilalle. Hanke toteutui 

hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa.  

 

 

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 on maataloustieteiden laitoksen agroekologian professori Juha He-

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

ohjannut 17 väitöskirjaa, noin 60 maisterintutkielmaa ja julkaissut noin 200 nimikettä alan artikke-
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leita. Taloustieteiden laitokselta hankkeen toteutukseen on osallistunut maatilatalouden asiantunti-

jana professori Timo Sipiläinen, ja elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta maaperätieteen asi-

antuntijana emeritusprofessori Markku Yli-Halla, sekä maaperäbiologian asiantuntijana ympäristö-

tieteiden osaston professori Kristina 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 

asti. Kasvinviljelytieteen yliopistolehtori MMT Priit Tammeorg sekä maatalousekonomian professori 

Timo Sipiläinen olivat hankkeessa asiantuntijatehtävissä. Tutkimusteknikko Markku Tykkyläinen 

avusti koekentillä kokeen toteuttamisessa muun muassa koelohkojen perustamisessa ja puin-

neissa. 

 

Hanke palkkasi kaksi maataloustieteiden maisterivaiheen opiskelijaa harjoittelijoiksi kasvukausilla 

2018 ja 2019. Harjoittelijat ovat avustaneet käytännön peltotöissä, kuten lannoituksissa ja kyl-

vöissä, tehneet hankesuunnitelman mukaisia mittauksia ja näytteenottoja koeruuduilta sekä analy-

soineet näytteitä. Hanke on tarjonnut opiskelijoille myös mahdollisuuden suorittaa AGRI-017 Työs-

kentely tutkimusryhmässä-opintojakson opintopistemäärää vastaavan harjoittelun. Hanke on teh-

nyt yhteistyötä ranskalaisen maatalousalan insinöörikoulutuksen oppilaitoksen UniLaSallen sekä 

ranskalaisen maatalousalan yliopiston AgroSup Dijonin kanssa tarjoamalla kahdelle näiden oppi-

laitosten opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa kansainvälinen harjoittelu Tila-HYKERRYS ja  HY-

KERRYS-hankkeissa.  

 

HYKERRYS-hankkeen ohjausryhmä toimi myös Tila-HYKERRYS hankkeen ohjausryhmänä. 

Hankkeen edistymistä ja tuloksia käsiteltiin vuosittaisissa HYKERRYS-hankkeiden kokouksissa. 

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen toteutumisen seuranta ja siihen liittyvä neuvonta 

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

tajan edustajista.  
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Kuva 2. Sipoon koelohkon kaurakasvustoja kesäkuussa 2017. Vasemmalla Soilfood Oy:n oraille levitetty 

Ravinneliete-käsittely ja oikealla tavanomainen mineraalilannoitekäsittely. 

 

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 

 

 

3.2.5 Kustannukset ja rahoitus  

 

Hanke rahoitettiin ELY-keskuksen myöntämällä kehittämishanketuella (80% tuki). Hankkeen hy-

väksytty rahoitus oli yhteensä 125 000 euroa, josta julkisen tuen osuus oli 100 000 euroa ja oma-

rahoituksen osuus 25 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset jäivät haettua rahoitusta pie-

nemmiksi (taulukko 2). Hanke toteutettiin sisällön osalta kuitenkin hankesuunnitelman laajuudessa. 
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Taulukko 2. Tila-HYKERRYS hankkeen toteutuneet kustannukset. 

 

  2017 2018 2019 2020 Yhteensä 

Palkat 9 432 15 560 30 251 14 931 70 174 

Henkilösivukulut 2 072 3 278 6 091 3 012 14 453 

Palkkiot ja henkilösivukulut 0 0 885 0 885 

Aineet ja tarvikkeet  0 897 2 319 0 3 216 

Koneet, laitteet ja investoinnit 0 0 434 0 434 

Ostetut palvelut 0 1 024 4805 127 5 956 

Yleiskustannukset 2 761 2 940 0 0 5 701 

Kulut yhteensä 14 265 23 699 44 785 18 070 100 819 
 

 
 
Taulukko 3. Tilaisuudet, joissa HYKERRYS- ja Tila-HYKERRYS-hankkeita ja niiden 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 

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 

Kierrätysravinteet luo-
muviljelyssä (Luomu-
liitto) 

11.4.2019, Hyvinkää HY: Mari Unnbom 
Hankkeen ja sen tu-

losten esittely 

Pellonpiennarpäivät yh-
teistyössä Vilkku-hank-
keen kanssa 

14.8.2017, 27.7.2018, 
1.8.2019 Haltiala 

Kaikki 
Viestintä viljelijöille ja 
muille sidosryhmille 
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3.2.6 Raportointi ja seuranta  

 

Hanke ilmoitti seurantatiedot vuosittain ELY-Keskukselle. HYKERRYS-hankkeiden ohjausryhmän 

vuosittaisissa kokouksissa käsiteltiin myös Tila-HYKERRYS hankkeen edistyminen. Kokouksista 

kirjoitettiin muistiot, jotka toimitettiin ohjausryhmän jäsenille.   

 

Hanketta ja sen edistymistä on seurattu hankkeen blogissa, Uusimaaseutu.fi-verkkojulkaisussa 

sekä Luomulehdessä. Hanketta ja sen edistymistä sekä tuloksia on esitelty HYKERRYS-hankkeen 

esittelyiden ohessa useissa eri alan tapahtumissa ja seminaareissa hankekaudella (taulukko 3).  

 

 

3.2.7 Toteutusoletukset ja riskit  

 

Peltokokeiden onnistumista säätelee myös sääolosuhteet. Riskinä kokeen viljelykasvien satojen 

onnistumiselle voivat olla poikkeukselliset sääolosuhteet, kuten taimettumisen aikainen halla, pit-

kään jatkuva kuivuus tai poikkeuksellisen runsaat sateet. Yhteistyötiloilla kokeelle varatut lohkot 

voivat osoittautua kokeen toteuttamisen kannalta epäsopiviksi. Tällaisissa tilanteissa on yritetty löy-

tää samalta tilalta korvaava koelohko, ja jos tämä ei ole ollut mahdollista, on etsitty korvaava tila 

uuden lohkon perustamiselle.  

 

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. 

 
 

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

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

HYKERRYS koelohkoilla on käytetty maanparannuskomposteja, biokuitukompostia ja biojätekom-

postia maanparannukseen. Kompostikäsittelyjä on täydennetty joko kemiallisella typpilannoitteella 

tai jätevesistä erotetulla ammoniumsulfaatilla.  

 

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

suuden sivuvirtoja ja -tuotteita hyödynnettäväksi maatalouteen lannoitteiksi ja maanparannusai-

neiksi. Tila-HYKERRYS-hankkeessa Soilfoodin tuotteista on käytetty elintarviketeollisuuden sivu-

virroista jalostettuja vinasseja (Boost-tuotteet) sekä lietemäistä biokaasumädätettä (Ravinnelietteet 

ja –seokset).  

 

 

3.4 Tulokset ja vaikutukset 

 

Tila-HYKERRYS hankkeen tavoitteina oli (1) demonstroida kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, 

toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte- ja kompostipohjaiset, eri tavoin tuotteistetut 

lannoitteet) käytännön maatilaympäristössä, (2) mahdollistaa, että osallistuvat kierrätyslannoitus-

yritykset saavat tietoa ja palautetta käytännöstä, (3) tuottaa HYKERRYS-hankkeen kenttäkoetta 

täydentävää tietoa kierrätyslannoituksen vaikutuksesta sadon määrään ja laatuun, maaperään, 

taloudelliseen kannattavuuteen ja (laskennallisesti) ravinnepäästöihin, ja (4) tuottaa tietoa ja 

kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytännön mittakaavan levitysteknologiasta. 

Kierrätyslannoitteet ja maanparannusaineet muodostavat monimuotoisen ryhmän 

lannoitevalmisteita, joiden olomuodot vaihtelevat raaka-aineen ja prosessoinnin mukaan. 

Hankkeen ensimmäisenä päätuloksena on hankkeessa saatu kokemus kierrätyslannoituksen 

sopivuudesta viljatiloille väkilannoitteiden korvaajaksi tai täydennykseksi. Hankkeesta saadun 

kokemuksen mukaan kierrätyslannoitteet sopivat käytettävyytensä puolesta niin tavanomaisille 

kuin luomutuotantotiloille joko tilojen olemassa olevalla kalustolla levitettynä tai urakointipalvelua 

käyttäen.  

Tila-HYKERRYS hankkeessa käytettyjen tuotteiden hankinta-, kuljeltus- ja levityskustannukset 

täydensivät HYKERRYS-hankkeessa laskettuja kierrätyslannoituksen kannattavuuslaskelmia. 

Laskelmat osoittavat, että kierrätyslannoitteet voivat olla mineraalilannoitteita 

kustannustehokkaampia  tai yhtä  kustannustehokkaita  kuin ne. Pitkälle prosessoitujen, 

rakeistettujen kierrätyslannoitteiden hinnat vertautuvat väkilannoitteisiin, kun taas vähän 

prosessoitujen sivuvirtojen hyödyntämisen kustannukset muodostuvat lähinnä kuljetus- ja 

levityskustannuksista tuotteen syntypaikan ja tilan välisestä etäisyydestä riippuen. 
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Kuva 3. Knehtilän biokaasulaitoksen mädätysjäännös ja mädätteen kuormaamista levitettäväksi. Vasen 

kuva: Mari Unnbom. Oikea kuva: Markus Eerola. 

 

  

 

Kuva 4. Vantaan koelohkon satotulokset vehnältä vuodelta 2018. Kirjaimet keskiarvojen perässä viittaavat 

tilastollisesti merkittävään eroon käsittelyiden välillä (Tukey HSD, p < 0,05). Samalla kirjaimella merkityt arvot 

eivät eroa tilastollisesti merkittävästi toisistaan. Kuivana kesänä sadot jäivät pieniksi. Ecolan Oy:n 

lihaluujauhorakeen heikompaan tulokseen on vaikuttanut lannoitteen pintalevityksen ja kuivuuden 

yhteisvaikutus. 
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Kuva 5. Vantaan koelohkon ruissadot vuonna 2019. Kaikki kierrätyslannoituskäsittelyt tuottivat tilastollisesti 

samansuuruisia satoja viljelijän väkilannoitekäsittelyn kanssa, mutta kierrätyslannoitteilla vaihtelu oli 

suurempaa. Satojen suurempaa vaihteluväliä kierrätyslannoitteilla havaittiin myös HYKERRYS-hankkeessa.  

 

 

Tilakokeet antoivat osallistuville yrityksille, yhteistyötiloille sekä HYKERRYS-hankkeelle  arvokasta 

täydentävää tietoa ja kokemusta tuotteiden toimivuudesta eri maalajeilla ja viljelykierroissa. 

Hankkeen toinen päätulos on se, että maalajilla tai viljelykierrolla ei ollut tulosten perusteella 

merkittäviä vaikutuksia tutkittujen kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden toimivuuteen. 

Hankekautena tilakokeissa havaittiin kierrätyslannoitteilla ja maanparannusaineilla maan 

hiilipitoisuuksien positiivista, mutta ei tilastollisesti merkitsevää kehitystä. Kolmantena 

päätuloksena voidaan sanoa -HYKERRYS-hankkeen tuloksia täydentäen-, että 

kierrätyslannoitteilla voidaan saavuttaa määrällisesti ja laadullisesti samansuuruisia satoja 

kontrollikäsittelyiden (tilan oman lannoitussuunnitelman mukainen lannoitus) kanssa.   Koevuosien 

haastavat sääolosuhteet toivat kuitenkin vaihtelua satotuloksiin vuosien välillä (kuvat 4 ja 5).  
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Kuva 6. Koeruutujen puintia Vantaan koelohkolla elokuussa 2018. Kuva: Mari Unnbom 

 

Hankkeessa tuotettua tietoa esiteltiin HYKERRYS-hankkeen yhteydessä useissa eri tilaisuuksissa 

ja julkaisuissa. Hanke muodostui HYKERRYS-hankkeen ohessa hyvin tunnetuksi kaikkien niiden 

sidosryhmien keskuudessa,  jotka ovat kierrätyslannoituksen edistämisen kannalta olennaisia. 

Hankkeen välittömät vaikutukset liittyvät kierrätyslannoituksen tunnetuksi tekemiseen ja 

toimivuuden demontroimiseen. Hankkeen vaikuttavuus liittyy läheisesti HYKERRYS-hankkeen 

vaikutuksiin kierrätyslannoitealan kehityksen tukemisessa ja inhimillisen osaamispääoman 

kasvattamisessa. HYKERRYS-hankkeet toivat  yhteisen  ja  julkisen  kehittämisen  piiriin  useita  

valtakunnallisestimerkittäviä kierrätyslannoitusyrityksiä ja -toimijoita, joiden toiminta on hankkeen 

kuluessa kehittynyt ja laajentunut. Hankekaudella on yritykset ovat tuotteistaneet uusia 

kierrätyslannoitteita viljelijöiden ulottuville kilpailukykyisin hinnoin. HYKERRYS-hankkeiden 

hankekausilla kierrätyslannoitukseen perehtyi joko opinnäytetyön tai harjoittelun kautta noin 

kaksikymmentänuorta asiantuntijaa. Hankkeen alkukauden koordinaattori työllistettiin suoraan 

hankkeeseen osallistuvaan alan kasvuyritykseen vaativiin asiantuntijatehtäviin. 
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Kuva 7. Knehtilän tilan kolmannen koelohkon syysvehnän satotulokset vuodelta 2019. Viljelijän omana 

käsittelynä käytettiin tilan oman biokaasulaitoksen mädätejäännöstä. Mädätejäännöksen ravinnepitoisuudet 

olivat levittämisajankohtana laskennallisia, sillä näytettä ei ollut vielä analysoitu laboratoriossa. Mädätteen 

typpipitoisuus osoittautui laskelmia matalammaksi, joten levitysmäärä osoittautui liian varovaiseksi. Kirjaimet 

keskiarvojen perässä viittaavat tilastollisesti merkittävään eroon käsittelyiden välillä (Tukey HSD, p < 0,05). 

Samalla kirjaimella merkityt arvot eivät eroa tilastollisesti merkittävästi toisistaan. 

 

 

Kuva 8. Knehtilän lohko 1 kauran satotulokset vuodelta 2017. Kierrätyslannoituksella saatiin sadonlisäystä 

lannoittamattomiin käsittelyihin verrattuna, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  
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4. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 
 

Kierrätyslannoituksen toimivuudesta on saatu useiden tahojen toimesta lupaavia tuloksia ja 

kierrätyslannoitteita on entistä enemmän viljelijöiden saatavilla. Kierrätyslannoituksen 

pitkäaikaisvaikutuksista on kuitenkin vielä rajallisesti tutkimustietoa. Rahoitusta tulisi kohdentaa 

kierrätyslannoituksen pitkän aikavälin tutkimukseen, sillä kierrätyslannoitteiden ja 

maanparannusaineiden positiiviset vaikutukset maan rakenteeseen ja hiilen sidontaan ovet hitaita 

prosesseja, joiden tutkimiseen vaaditaan useiden vuosien koejärjestelyjä. Käytännön 

tilamittakaavassa toteutetut kierrätyslannoituskokeet ja -demonstraatiot kiinnostavat niin viljelijöitä 

kuin kierrätyslannoitealan toimijoita, sillä ne tuottavat heti käytäntöön sovellettavaa tietoa 

kierrätyslannoituksen menetelmistä ja käytännöistä, erityisesti levitysteknologiaan ja -kustannuksiin 

liittyen. Pitkäaikaiset tilayhteistyönä toteutetut kierrätyslannoituskokeet toisivat yhteen 

kierrätyslannoituksen vaikutukset maan kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin 

pitkällä aikavälillä, sekä käytännön viljelyssä kierrätyslannoitteiden käytöstä.  

HYKERRYS-hankkeen loppuraportin jatkotoimenpiteenä esitetty rahoituksen kohdentaminen 

kierrätyslannoitteiden jalostamiseen ja tuotteistukseen sopii myös Tila-HYKERRYS hankkeen 

jatkotoimenpide-ehdotukseksi. Kehittämisrahoitusta  tulisi  kohdentaa kierrätetyistä  raaka-aineista  

jalostettujen maanparannus-  ja lannoitevalmisteiden tuotteistus, levitysteknologia ja –

logistiikkahankkeille, ml. urakointimallit. Rahoitusta tulisi kohdentaa myös kierrätyksen 

lisäämiseksi: nykyisin kierrätyslannoitteiden sisältämäntypen  osuus  ilman  karjanlantaa  

maataloudessa  käytettävästä  kokonaistyppimäärästä  on  vain1,75%, ja fosforin osuus 5,26% 

(Marttinen ym. 2017). Lisäksi kierrätyslannoitteiden osuus lannoi-temarkkinoilla on edelleen pieni, 

noin 7% karjanlanta poisluettuna. 
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