
HYKERRYS 3 

Kasvukauden 2021 satotulokset 

Vuoden 2021 kasvukausi oli Hyvän sadon kierrätyslannoitushankkeiden viimeinen kasvukausi viisivuotisessa 

viljelykierrossa. Viljelykierto aloitettiin kolmesta eri kohdasta, joten koekentällä oli aina kolme kierron 

vaihetta edustettuna. Vuoden 2021 satokasveina oli ohra (lajike Wolmari), härkäpapu (Louhi) ja ruista 

korvannut vehnä (Iisakki). Rukiin kylvöä ei pystytty tekemään syksyllä 2020 runsaiden sateiden vuoksi. 

Taulukko 1. Kokeen viisivuotinen viljelykierto aloitettiin koekentällä kolmesta eri kohdasta. Näin jokaisesta 
kierron kasvista saatiin tuloksia kolmelta eri kasvukaudelta. Syksyn 2020 sateiden vuoksi ruista ei voitu kylvää, 
joten viimeisen vuoden ruista korvaa vehnä.  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Kierto 1 ruis härkäpapu kaura+nurmi vln ohra 

Kierto 2 härkäpapu kaura+ nurmi vln ohra vehnä 

Kierto 3 kaura + nurmi vln ohra ruis härkäpapu 

 

Lannoitukset ja kasvukauden sääolosuhteet 2021 

Ohraruudut olivat vuonna 2021 kierrossa 1, jolle levitettiin Soilfoodin maanparannusaineita ja HSY:n 

yhdyskuntajätepohjaisia komposteja rukiin kylvön yhteydessä syksyllä 2016 (taulukko 2). Soilfood levitti vielä 

loppukesällä 2020 viherlannoitusnurmen lopetuksen yhteydessä ruuduilleen metsäteollisuuden sivuvirtana 

syntyvää Ravinnekuitua. Tämän kierron ruuduilla pystyttiin siis seuraamaan maanparannusaineiden ja 

kompostien vaikutusta pisimmällä aikavälillä. Maan hiilipitoisuus olikin kasvanut eniten juuri näillä ruuduilla, 

joille oli levitetty sekä 2016 että 2020 maanparannusaineita. Kevätlannoitukset on Soilfoodin ruuduilla tehty 

orasvaiheessa lietemäisellä biokaasumädätteellä (Väkevä ravinneseos I). Ravinneseoslannoituksessa 

typpitaso on ollut sama kuin väkilannoituskontrollissa, ohralla 2021 120 kg N/ha.  

 HSY:n ruudut on lannoitettu keväisin teollisuuden jätevesistä erotetulla ammoniumsulfaatilla yhtä suurella 

typpitasolla kuin väkilannoitekontrollissa, ohralla 2021 120 kg N/ha. 

Soilfoodilla on ollut vuodesta 2019 lähtien kokeessa kaksi osallistumispaikkaa, eli kaksi pääruutua 

koejärjestelyssä. Toisella pääruudulla on käytetty elintarvike- ja bioenergiateollisuuden sivuvirtoina syntyviä 

nestemäisiä orgaanisia Boost-lannoitteita. Boost-lannoitteiden ruudut saivat myös 2020 

ravinnekuitukäsittelyn.  

Lantmännen Agro korvasi Ecolan Oy:n vuonna 2021. Lantmännen Agron ruuduilla käytettiin ohralla neljää eri 

lannoituskäsittelyä: lihaluujauhopohjaista Luomulannoite 10-3-1:ä kahdella eri lannoitustasolla, 40 kg N/ha 



ja 60 kg N/ha sekä 40 kg N/ha lannoitustasolla Patenttikalilla täydennettynä sekä kananlantapohjaista Fertilex 

5-1-2 lannoitetta 40 kilon typpilannoituksella. Ruutujen lannoitushistoriassa on käytetty Agra lihaluujauhoja, 

joita on täydennetty mikrobivalmisteilla tai Patenttikalilla.  

 Helsingin yliopiston kontrolliruuduilla oli koevuosina lannoittamaton kontrolli, kaikkien ravinteiden suhteen 

täydennetty väkilannoitekontrolli sekä kolme pelkällä typpilannoitteella lannoitettua typpilannoitustasoa.  



Taulukko 2. Ohran lannoitukset ja lannoitusten ravinnemäärät (kg/ha) keväällä 2021. Lannoitusten ravinnemäärät on laskettu käytetyistä lannoitteista 
otetuista näytteistä. Analyysituloksissa on 20% virhemarginaali.  

 



Kierron 2 ruuduilla jouduttiin muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmia syksyllä 2020, kun syysrukiin 

kylvöikkunan aikaiset runsaat sateet estivät rukiin kylvön. Todella harmillista, ettei rukiista saatu kolmannen 

vuoden tuloksia, mutta pitkäaikaisissa kenttäkokeissa ei suinkaan ole epätavallista, että suunnitelmia 

joudutaan muuttamaan ulkoisten olosuhteiden vuoksi.  

Keväällä 2021 ennen vehnän kylvöä Soilfood II-ruuduille, eli vuodesta 2019 lähtien Soilfoodin ruutuina olleille 

aloille, levitettiin neljää erilaista nestemäistä Boost-lannoitetta (taulukko 3), jotka mullattiin heti levityksen 

jälkeen. HSY:n ruuduille levitettiin neljää erilaista yhdyskuntajätepohjaista kompostia, jotka täydennettiin 

liukoisen typen osalta ammoniumsulfaatilla. Kompostit ja ammoniumsulfaatti mullattiin heti levityksen 

jälkeen.  

HSY:n kompostikäsittelyissä oli mukana biojätekomposti lietehiilellä, jossa biojätekompostiin on sekoitettu 

pyrolysoitua puhdistamolietettä. Lietehiili on peräisin HSY:n lietehiilihankkeen pilottilaitokselta.  

Kylvön yhteydessä lannoitettiin sijoituslannoituksella Lantmännen Agron ruudut sekä yliopiston 

väkilannoituskontrolli sekä typpitasot. Lantmännen Agron lannoituskäsittelyt ja -määrät olivat vehnällä 

samat kuin ohralla.  

Soilfood I-ruuduille, eli Soilfoodin alkuperäisille ruuduille levitettiin kastelukannuilla letkulevitystä imitoiden 

lietemäinen biokaasumädäte, eli Väkevä ravinneseos orasvaiheessa.  

Kierrossa 2 ei siis ollut Soilfoodin ruuduilla ollenkaan maanparannusaineita rukiin kylvön peruuntumisen 

vuoksi. HSY:n kompostitkin levitettiin totutusta poiketen keväällä. Kyseisessä kierrossa voidaankin siis 

tarkastella pelkkien Boost-lannoitteiden ja lietemäisen biokaasumädätteen lannoitusvaikutusta viiden 

vuoden viljelykierrossa, ja pelkän ammoniumsulfaattilannoituksen vaikutuksia neljältä vuodelta (2016–

2020).  

Kevään kylvöt tehtiin poikkeuksellisen sateisissa olosuhteissa. Toukokuussa 2021 satoi 92,2 mm, mikä on 

kaksi kertaa enemmän kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Edellinen sadantaennätys, 86 mm Helsinki-Vantaan 

mittauspisteellä oli vuodelta 1996. Ohra ja Härkäpapu saatiin kylvettyä toukokuun toisella viikolla, mutta 

vehnän kylvö viivästyi rankkojen sateiden vuoksi toukokuun 24. päivään. Maan märkyyden vuoksi 

orastuminen oli hidasta ja hieman epätasaista kaikilla kasveilla, mutta erot tasaantuivat poutasäiden myötä 

kesäkuun alkupuolella.  

 

 

 



 

 

Taulukko 3. Vehnän lannoitukset ja lannoitusten ravinnemäärät (kg/ha) keväällä 2021. Lannoitusten ravinnemäärät on laskettu käytetyistä lannoitteista 
otetuista näytteistä. Analyysituloksissa on 20% virhemarginaali.



Kierrossa 3 härkäpavun lannoituksissa oli Soilfoodin ruuduilla sekä HSY:n ruuduilla pohjalla vuonna 2019 

rukiin alle levitetyt maanparannusaineet ja yhdyskuntajätepohjaiset kompostit. Keväällä 2021 ennen kylvöä 

levitettiin nestemäiset lannoitteet Väkevää Ravinneseosta lukuun ottamatta (taulukko 4). Boost-lannoitteet 

ja ammoniumsulfaatti mullattiin heti levityksen jälkeen typpitappioiden estämiseksi.  

Lantmännen Agron lannoituskäsittelyinä oli Luomulannoite 10-3-1 ja Fertilex 5-1-2 20 kilon 

typpilannoituksella, Luomulannoite 10-3-1 20 kg N/ha Patenttikalilla täydennettynä sekä Luomulannoite 10-

3-1 20 kg N/ha Kaliumsulfaatilla täydennettynä. Väkevä Ravinneseos levitettiin letkulevitystä imitoiden 

taimille. 

Kasvukauden sääolosuhteet olivat jälleen haastavat. Toukokuun ennätyssateita seurasi kuiva ja lämmin 

kesäkuu ja heinäkuu (kuva 1). Kasvien pituuskasvu tyrehtyi kuivuuden ja kuumuuden takia, ja ne aloittivat 

nopean ja vaatimattoman kukinnan hyvin aikaisin. Härkäpapu kärsi kuivuudesta poudanaralla koelohkolla 

eniten. Sen kasvu tyrehtyi noin 30–40 senttimetriin ja heinäkuun loppupuolella kasvustot kuivuivat pystyyn 

koeruuduille. Ne muutamat pienet palot, jotka kasvit olivat onnistuneet tuottamaan, poksahtelivat auki 

heinäkuun helteissä.  

Vehnä tuli tähkälle jo kuukauden kuluttua kylvöstä ja ohrankin sato olisi ollut valmis puitavaksi heinäkuun 

lopulla. Kesälomien vuoksi puintia jouduttiin kuitenkin venyttämään, sillä näin aikaisiin puinteihin ei oltu 

varauduttu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 4. Härkäpavun lannoitukset ja lannoitusten ravinnemäärät (kg/ha) keväällä 2021. Lannoitusten ravinnemäärät on laskettu käytetyistä lannoitteista 
otetuista näytteistä. Analyysituloksissa on 20% virhemarginaali. 

 



 

Kuva 1. Kasvukausien 2017–2021 kuukausittaiset sadanta- ja lämpötilatiedot Helsinki-Vantaan lentoaseman 
mittauspisteeltä. Mittauspisteen etäisyys koekentälle noin 6 kilometriä.  

 

Sadot 2021 

Ohran satotasot jäivät hyvin vaatimattomiksi, noin tuhanteen kiloon. Lannoittamattoman kontrollin sato jäi 

vain reiluun 200 kiloon hehtaarilta (kuva 2). Lannoittamatonta kontrollia tilastollisesti merkitsevästi 

suurempia satoja tuottivat keskisuuri ja korkea typpiporraskontrolli, väkilannoitekontrolli, Soilfood Oy:n 

väkevä ravinneseos sekä 2016 ravinnekuidulla käsitellyillä ruuduilla että maanparannuslannosruuduilla, 

Lantmännen Agron Luomulannoite 10-3-1 40 ja 60 kilon typpilannoitusmäärillä sekä patenttikalilla 

täydennettynä, sekä kaikilla neljällä HSY:n kompostikäsittelyllä. Boost-lannoitteiden satotasot jäivät hyvin 

pieniksi. Boost-lannoitteiden levitysmäärät ovat niiden väkevyyden vuoksi hyvin pieniä, ja ehkä hieman 

turhan rajun multauksen myötä ravinteet sekoittuvat suureen maatilavuuteen, joten ne ovet todennäköisesti 

olleet kuivuuden takia pienijuurisiksi jääneiden kasvien ulottumattomissa.  



 

Kuva 2. Ohran satotulokset kasvukaudella 2021 (kg/ha). Väkilannoitekontrollin sato jäi noin 200 kiloa 
pienemmäksi kuin suurimman, reilun 1,2 tonnin hehtaarisadon tuottaneen, vuonna 2016 
biokuitukompostikäsittelyn ja muina vuosina ammoniumsulfaatilla lannoitetun käsittelyn sato. Huomattavaa 
on se, että vuonna 2016 maanparannusaineita ja komposteja saaneilla ruuduilla satojen vaihteluväli oli 
todella pientä, eli kaikki neljä koeruutua käsittelyssä tuottivat hyvin samansuuruisia satoja. Samoilla 
kirjaimilla merkityt käsittelyt eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, p ≤ 0,05 (Tukey HSD). 

Härkäpavun kasvustot kärsivät eniten toukokuun runsaasta sadannasta ja kovia sateita seuranneesta 

kuumasta ja kuivasta jaksosta. Kasvustot taimettuivat epätasaisesti, ja härkäpavun kasvu tyrehtyi 

juhannuksen jälkeen. Kukinta oli aikaista, vaatimatonta ja nopeaa, ja kehittyneet palot pieniä. Kuivuus 

nopeutti palkojen tuleentumista ja kuumuudessa palot aukesivat pudottaen pavut maahan. Kasvustoissa oli 

myös gammayökköseen viittaavia vioitushavaintoja, mutta vioituksia ei pystytty varmistamaan 

gammayökkösen tekemiksi näköhavainnoin. Sääolosuhteiden parannuttua härkäpapu muodosti paljon 

sivuversoja ja pudonneet pavut itivät tuottaen runsaan biomassan, ja kasvusto kukki lokakuun loppuun asti. 

Runsaan vihreän massan vuoksi koeruutuja ei voitu puida, joten koeruuduilta kerättiin juurineen 

biomassanäytteet, jotka kuivattiin ja niistä eroteltiin satokomponentit. Satokomponenttilajittelun 

jyvämääristä laskettiin hehtaarisadot, jotka jäivät alle tonniin (kuva 5). Tuloksista ei kuitenkaan voida vetää 

varmoja johtopäätöksiä lannoitusvaikutuksesta erikoisen kasvukauden vuoksi, ja koska sattumalla on liian 

suuri vaikutus muun muassa siihen, kuinka monta maahan pudonnutta papua on lähtenyt loppukesällä 

itämään. Sadosta saatiin kuitenkin laskettua muita tietoja, kuten papujen proteiinipitoisuus.   

 



 

Kuva 5. Härkäpavun satotulokset lokakuun 27. päivä kerätyistä kasvustonäytteistä laskettuna. 
Kasvustot muodostivat suuren biomassan sivuversoista, mutta sadonmuodostukseen olosuhteet 
eivät enää loppukesästä olleet sopivia. Satotuloksista ei juurikaan voida vetää johtopäätöksiä 
lannoitteiden vaikutuksesta. Lietekompostikäsittelyn lähes kaksinkertainen sato muihin 
lannoituskäsittelyihin verrattuna on mielenkiintoinen, mutta todennäköisesti kuitenkin sattumaa. 
Samoilla kirjaimilla merkityt käsittelyt eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, p ≤ 0,05 
(Tukey HSD). 

Vehnällä satotasot jäivät noin kahden tonnin hehtaarisadoiksi. Suurimmat sadot saatiin Soilfoodin 

Väkevällä ravinneseoksella, Luomulannoite 10-3-1:llä 60 kilon typpilannoitustasolla sekä kaikilla 

HSY:n kompostikäsittelyillä (kuva 3). Erot olivat niukkoja. Väkilannoitekäsittelyn sato jäi reilun 200 

kilon päähän suurimmasta, maanparannuskompostin reilun 2,3 tonnin hehtaarisadosta. 

Väkilannoitekäsittelyn tuottamissa sadoissa oli kuitenkin niin paljon hajontaa kerranteiden (n=4) 

välillä, ettei satotulos eronnut tilastollisesti merkitsevästi lannoittamattomasta kontrollista. HSY:n 

kompostit toimivat hyvin myös näin keväällä levitettynä.  

 



 

Kuva 3. Vehnän satotulokset kasvukaudella 2021 (kg/ha). Soilfood Oy:n Väkevällä ravinneseoksella, 
Lantmännen Agron Luomulannoitteella 60 kg typpilannoitustasolla sekä kaikilla neljällä HSY:n 
ammoniumsulfaatilla täydennetyillä kompostikäsittelyillä saadut sadot olivat tilastollisesti 
merkitsevästi suuremmat kuin lannoittamattomalla käsittelyllä. Samoilla kirjaimilla merkityt käsittelyt 
eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, p ≤ 0,05 (Tukey HSD). 

 


