
Vähähiilinen kaupunkiviljely ja kierrätysravinteet

Hankeraportti  

Toteuttajat:

DTS Finland /Digi Toilet Systems Oy on uuden mikrotermisen menetelmän, ja menetelmällä 
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Blokgarden Oy on 2020 perustettu kaupunkikasvatusta palveluna tarjoava yritys. Palvelun 
olennainen osa on kasvatusalustan suljettu kierto ja ravinteiden palauttaminen kasvukauden 
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hiilineutraalisuuteen. 

Blokgardenin liiketoimintamalli perustuu kaupunkiviljelylaatikoiden vuokraamiseen ns. ‘Avaimet 
käteen’ -palveluna. Blokgarden järjestää asiakkaalle viljelylaatikot, mullat sekä asiakkaan valitsemat
taimet kasvatusvalmiina pakettina. Kasvukautena asiakas hoitaa viljelyn, ja kasvukauden päätteeksi 
Blokgarden hoitaa viljelylaatikot pois asiakkaalta, sekä kierrättää mullat 
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1. Taustaa

Kaupunkiviljely on keskeinen osa tulevaisuuden ruokatuotantoa.
Ruoantuotanto peltoviljelyllä globaalissa mittakaavassa on suurten haasteiden edessä. Ilmastonmuutos uhkaa 
suuria tuotantoalueita sekä veden ja lannoitteiden saatavuudessa on vaikeuksia. Väestömäärä kasvaa, mutta  
satomäärien kasvu on taittunut.  

Ruoantuotanto on uusien tekniikoiden myötä muutoksessa. Vertikaaliviljely, hyönteis-, sienikasvattamot ja jopa 
proteiinituotanto ilmasta ovat nyt jo toteutuneita tuotantotapoja. Näiden lisäksi kaupunkiviljely eri muodoissaan 
on kasvussa oleva trendi ja se myös nähdään yhdeksi tärkeimmistä ratkaisuista.Kaupunkiviljely ei sinänsä ole 
kovin tarkasti määriteltävä termi mutta yleisesti siihen voitaisiin katsoa kuuluvaksi: 

Omavaraistuotanto: Omalla pihalla, sisällä, parvekkeella tai mökin perunapellolla tapahtuva viljely, jonka 
tavoitteena tuottaa ruokaa omaan käyttöön. Perinteiset marjapensaat ja omenapuut ovat viime aikoina saaneet 
viereensä hyötykasveja sekä sisäkasvatus on nousussa.

Yhteistoiminta: Yhteisesti järjestetty viljelymahdollisuus kuten taloviljelmä, palstaviljely, yhteisöviljely tai 
työpaikan kasvattamo.      Tämä toiminta on lisääntynyt sillä järjestetty mahdollisuus ja yhteisön tuki helpottaa. 
Tavoitteena on tuottaa ruokaa koko yhteisön jaettavaksi sato-osuuksittain tai kukin jäsen viljelee omansa, mutta 
hyötyy yhteisöstä ja infrastuktuurista.

Kaupallinen tuotanto: Kaupallinen kaupunkiviljely on Suomessa vielä hieman vierasta, mutta maailmalla suuret 
kattoviljelmät tuottavat ruokaa lähialueen asukkaille. Sisällä tapahtuva vertikaaliviljely tai sienituotanto on ollut 
kovassa kasvussa ja näistä on Suomessakin jo ensimmäisiä toimijoita.

Kaupunkiviljelyn hiilijalanjälki
Kaupunkiviljelyssä keskeisiä ajatuksia ovat tilankäytön tehokkuus, kiertotalous, hiilijalanjäljen pienentäminen 
sekä toiminnan kestävyys. Kasvien kasvattaminen sitoo hiiltä, mutta kaupunkiviljelyn kokonaishiilijalanjälki on 
monimutkainen kokonaisuus. Päästöjä syntyy useissa eri vaiheissa ja kuljetus lisää päästöjä entisestään. Yksi 
suuria hiilipäästöjä lisäävä osa-alue on kasvualustan huonot kierrätysmahdollisuudet, jonka takia uutta 
turvepohjaista kasvualustaa joudutaan tuottamaan useita tuhansia tonneja vuosittain.  

Kokeilualustana Hiedanranta 
Innovaatioiden Hiedanranta on kehittämisen alusta, jonka alueella molemmat tutkimuksen toteuttajayritykset 
toimivat. Yhteistyötä tehdään kaupunkilaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. 
Tavoitteena on CO2 –negatiivinen Hiedanranta, joka tuottaa enemmän kuin kuluttaa. 

Hankkeen tavoite
Hankkeen tarkoitus on pilotoida alueellinen orgaanisen jätteen käsittely sekä tuottaa malli kestävän kehityksen 
mukaiseen urbaaniin ruoantuotantoon ja viherrakentamiseen. Tavoite on kerätä Hiedanrannan alueelta syntyvä 
biojäte, käsitellä se mikrotermisen menetelmän avulla ravinteikkaaksi uusiomateriaaliksi ja tuottaa 
kaupunkiviljelyyn soveltuvia kasvatuslaatikoita uusiomateriaalia hyödyntäen. Toiminnan vaikutus alueelliseen 
hiilenkiertoon ja sidontaan, sekä kuormitukseen arvioidaan tulosten pohjalta. 

Hankkeesta saatujen tietojen pohjalta toimintamallin soveltamismahdollisuudet (mitä jätteitä, kuinka paljon, 
miten ne voidaan hyödyntää), ja sen liiketoiminnallinen hyödyntämispotentiaali selvitetään. Hanke pilotoidaan 
Hiedanrannan kiertotalousalueella ja se toteutetaan Blokgarden Oy:n ja  DTS Finlandin yhteistyönä.  Pilotoinnissa
demonstroidaan käytännön tasolla, mistä kaupunkiviljelyn hiilijalanjälki koostuu ja kuinka sitä voidaan 
tehokkaimmin pienentää.

Tässä selvitysosuudessa siis tutkimme, mistä kaupunkiviljelyn kasvatusalustan hiilijalanjälki koostuu sekä kuinka 
jalanjälkeä voisi pienentää. Selvityksen pohjalta Kehitämme tämän kestävän vähähiilisen kaupunkiviljelyn mallia 
ja rakennamme pilotointi suunnitelman Hiedanrannan tulevaisuutta varten.



2. Selvitys: Kasvualustan ja lannoitteiden hiilijalanjälki

Hyväkuntoinen kasvualusta on kaupunkiviljelyn tärkein elementti, sillä alustan kunto on suoraan suhteessa 
viljelmältä saatavaan satoon. Kasvualustan vaihto on perinteinen tapa uudistaa, mutta se tuottaa paljon 
hiilipäästöjä verrattuna sen käsittelemiseen paikallisesti. Paikallaan uudistaminen on tehokkain keino parantaa 
hiilitasetta ja pienentää kuormitusta. 

Alueellisten palveluiden kautta vähennetään kuljetuksen aiheuttamia kuormituksia ja mahdollistetaan yksilöiden 
osallistuminen oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Kun teot ovat konkreettisia, niihin on helppo osallistua ja 
samalla parannetaan kaupunkiympäristöjen viihtyisyyttä.

Tutkimuksessa hypoteesina on että mahdollisuus alueellisen kasvualustan käsittelyyn ja ravinne tuotantoon 
vähentäisi viljelyn hiilipäästöjä oleellisesti. Tutkimuksessa vertailimme paikallisesti kierrätetyn kasvualustan 
uudistamisen hiilijalanjälkeä verrattuna uuden kasvatusalustan hankkimiseen. 

Erityisen tärkeä osa tutkimusta on paikallisen ravinnekierron luominen sekä ravinteiden tuotto kasvualustan 
uudistamiseksi. 

2.1 Orgaanisen materiaalin paikallinen kierrättäminen – case Hiedanranta 
Yksi ihminen aiheuttaa vuodessa kotitaloudessaan noin 32 kg biojätettä 
(https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/). Määrässä on jonkin verran 
vaihtelua asuinalueesta riippuen, mutta kyseinen luku edustaa tyypillisen kaupunkialueella asuvan 
henkilön biojätekuormaa vuositasolla. Tämä vastaa noin 11%:a yhden asukkaan vuosittaisesta 
kokonaisjätemäärästä.

Tämän lisäksi kutakin asukasta kohden syntyy alueella yhdyskuntajätteenä orgaanista jätettä noin 
16kg/asukas/vuosi. Kun Hiedanrannan asuinalue saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi, siellä syntyisi tämän 
laskelman mukaan kotitalouksissa vuodessa noin 700t biojätettä ja yhdyskuntajätteenä noin 350t.

2.2 Tutkimuksen toteutus
Tulevaisuuden Hiedanranta on 25 000 asukkaan uudenaikainen asuinalue jossa työskentelee 10000 
henkeä. Alueen ravinnekierron mallia varten toteutimme tulevaisuuteen pohjautuvan laskelman, 
jonka pohjaksi toteutimme käytännön kokeilun, jossa keräsimme paikallista biojätettä ja tuotimme 
viljelykäyttöön sopivia kierrätysravinteita. 

Hiedanrannan alueella toimivien yritysten ja toimijoiden biojätettä kerättiin marraskuun 2021 
aikana. Biojäte käsiteltiin Hiedanrannan Tyyppaamossa DTS Finlandin toimesta. Käsittely tehtiin  
mikrotermisellä menetelmällä. Mikroterminen menetelmä perustuu maamikrobien 
hyödyntämiseen. Optimaalisissa olosuhteissa mikrobien kyky hajottaa helposti hajoavia 
hiiliyhdisteitä saadaan maksimoitua, ja tehokkaan toiminnan myötä, orgaanisen jätteen 
maatuminen saatetaan alkuun. Laitteiston lämmityksen, sekä mikrobien tuottaman lämmön avulla 
massa samalla kuivuu ennen näkemättömän tehokkaasti ja samalla ravinteet konsentroituvat. Näin
saadaan tuotettua kuivia, keveitä, laadultaan tasaisia ja turvallisia lopputuotteita, kuten 
kierrätyslannoitteita ja maanparannusaineita. Prosessi on tehokas ja reilussa vuorokaudessa 
orgaanisesta jätteestä saadaan valmis lopputuote. 

Käsittelyprosessi on koneellinen ja helposti hallittavissa. Tärkeimpiä muuttujia seuraamalla ja 
säätämällä käsittelyprosessin laatu pysyy hyvänä ja näin taataan myös lopputuotteen korkea laatu 
sekä turvallisuus. Biologisesta käsittelystä ei synny ympäristöä kuormittavia sivuvirtoja, vain 

https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/


kondenssivettä, lämpöä ja hiilidioksidia. Sivuvirrat voidaan hyödyntää helposti kasvihuoneiden 
avulla. Täysin luonnollisena prosessina mikroterminen käsittely soveltuu myös luomutuotantoon.

Lopputuotteen laatu ja turvallisuus analysoitiin laboratorioanalytiikan avulla. Saadun tuloksen 
pohjalta perustettiin erilaisia kasvualustoja. Kasvualustojen ravinnepitoisuuksia säätämällä luotiin 
hyvät kasvuolosuhteet eri kasvilajeille, kuten yrteille, syötäville kukille ja vihanneksille. Istutus ja 
kasvatus järjestettiin Hiedanrannan Tyyppaamossa Blokgarden Oy:n toimesta. Kasvien kasvua 
seurattiin tammikuuhun 2022 asti. 

Laskennallisesti selvitettiin kuinka paljon alueellinen biojätteiden kierrätys ja ruoantuotanto 
vaikuttaa Hiedanrannan hiilensidontaan ja kuormitukseen. Arvio skaalattiin myös tulevaisuuden 
Hiedanrannan lukuihin siinä määrin, kun se on mahdollista. Arvio perustui siihen, että puolet 
alueen orgaanisista jätteistä valmistetusta lopputuotteesta hyödynnettäisiin ruoantuotantoon ja 
puolet alueen viherrakentamisessa. Lopputuotetta voidaan hyödyntää suoraan kasvualustoissa, 
mutta myös pitkäkestoisena lannoitevalmisteena vanhoissa kasvustoissa. 

Blokgarden Oy pystyy käyttämään ja skaalaamaan selvityksen tuloksia oman hiilijalanjäljen 
pienentämiseen tai jopa kääntämiseen negatiiviseksi. 

2.3 Tulokset
Marras-joulukuun -21 aikana Hiedanrannan alueelta kerättiin eri toimijoilta noin 165kg biojätettä. 
Biojäte oli suurimmaksi osaksi lähialueen kahvilasta ja lounasravintolasta. Jätteen nestepitoisuus oli
näin ollen kohtuullinen. Muuten jäte oli tasalaatuista ja siinä ei ollut käsittelyä haittaavaa 
muovijätettä mukana. Kokeeseen otettiin mukaan Hiedanrannan alueella viime kesänä olleiden 
erilaisten kasvulaatikoiden vanhaa multaa. Multaa ei käsitelty, vaan se toimi kasvatuskokeessa 
kasvualustan osana. Pelkkä biojätepohjainen lopputuote on ravinnepitoisuuksiltaan liian 
voimakasta kasvualustaksi, mutta sekoittamalla sitä vanhaan, multa/turvepohjaiseen 
kasvualustaan, saatiin sopiva seos. 
Biojätepohjaisesta lopputuotteesta analysoitiin suunnitelman mukaan ravinteet, hivenaineet, pH, 
sähkönjohtokyky, kuiva-aine ja orgaaninen aines sekä hygieninen laatu. Tulosten mukaan vanha 
kasvualustamulta oli ravinne ja hivenainepitoisuuksiltaan köyhää, mutta sen kasvuominaisuudet 
olivat muuten säilyneet vielä hyvänä (paljon orgaanista ainesta, hyvä pH, vedenpidätyskyky). 

Biojätteen mikroterminen käsittely onnistui hyvin ja lopputuote vastasi sille asetettuja odotuksia 
(ravinteet konsentroituneet, massa kuivaa ja varastoitavissa, ei hajuhaittoja).  

Lopputuotteen pääravinnepitoisuudet olivat samaa luokkaa kuin Blokgården Oy:n käyttämässä 
Kekkilän puutarhamullassa. Lopputuotteen suolapitoisuus oli kuitenkin huomattavasti korkeampi, 
kuin mullan. Korkea suolapitoisuus (sähkönjohtokyky) ilmaisee, että tuotteessa on runsaasti 
sähkönjohtokykyä nostavia suoloja kuten ravinteita ja hivenaineita. 

Sähkönjohtokyky siis nousee, kun tuotteen kuiva-aine- ja ravinnepitoisuus nousee. 
Sähkönjohtokyvyn ero mullan ja biojätepohjaisen lopputuotteen välillä on siis selitettävissä 
tuotteiden kuiva-aine ja kosteuspitoisuuksien erolla. 



vanha multa biojäte (ka) Kekkilä
sähkönjohtokyky(mS/cm) 0,576 4,5 0,18
pH 6,56 4,4 6,2
tilavuuspaino kg/m3 873 575 430
kuiva-aine % 27,5 95,8 50
kosteus % 72,5 4,2 50
orgaaninen aines % 61,3 45,5 37
vesiliukoinen P g/kg 0,056 0,23 0,2
vesiliukoinen N g/kg 0,311 0,779 0,9

165kg biojätettä saatiin käsiteltyä 6vrk aikana. Lopputuotetta syntyi 69 kg. Mikrotermisen 
käsittelyn myötä biojätteen tilavuusmassa pieneni noin 42 %, johtuen biojätteen erittäin 
voimakkaasta kuivumisesta. Tästä lopputuote määrästä saadaan muodostettua isoja 100l 
kasvulaatikoita 23-30 kpl, riippuen kasvatettavasta kasvilajista. Laatikoissa voidaan kasvattaa muun 
muassa yrttejä, erilaisia kaaleja ja kesäkukkia.

Vanhasta mullasta ja biojätepohjaisesta lopputuotteesta valmistettiin idätyskoetta varten 
kymmenen (10) 2,5dl suuruista koekasvatusalustaa. Lopputuotteen käyttömäärä laskettiin siten, 
että kasvualustoihin saatiin vastaava määrä vesiliukoisia ravinteita, kuin Kekkilän idätysmullassa on.
Idätyskoe tehtiin ohralla. Kokeen mukaan siementen itävyys alustoilla oli hyvä, lähes 90%. Niissä 
alustoissa, joissa itävyys oli heikkoa, kasvualustan pintaan oli muodostunut liettynyt kuori. Tämä 
viittaisi siihen, että hienojakoisen biojätepohjaisen lopputuotteen sekoitus alustaan oli 
epäonnistunut ja pintakerros oli sähkönjohtokyvyltään sekä fysikaalisilta ominaisuuksiltaan huono 
idätyksen kannalta. Muita itämistä inhiboivia vaikutuksia ei havaittu.

2.4 Alueellisen kierrättämisen vaikutus selvityksen perusteella
Biojätettä syntyy Hiedanrannassa tällä hetkellä kohtuullisen vähäisiä määriä. Koekäsittelyviikkojen 
aikana vain 165 kg.  Alueella on toiminnassa vain yksi kahvila ja yksi lounasravintola. Biojätettä 
syntyy myös Tredun toimipisteessä, mutta sitä ei tässä hankkeessa saatu erilliskerättyä mukaan 
tutkimukseen. Näin vähäisellä jätemäärällä myös biojätteen paikallisen kierrättämisen 
kokonaisvaikutukset jäävät marginaalisiksi. Paikallisella kierrättämisellä saadaan käytännössä 
vuoden aikana vähennettyä biojätteen jätekuljetuksesta aiheutuvia kuormituksia. Tämä on koko 
jätekuljetuksesta noin  1/10 osa. Tämä vastaa siis biojätteen kuljetuksen lopetuksesta syntyviä 
muutoksia.

 Hiedanrannan alueella on runsaasti viheralueita, sekä yleisökäyttöön tarkoitettu syötävä puisto. 
Selvityksen taustatiedoksi ajateltiin Tampereen kaupungin puisto-osastolta (kaupunkiympäristön 
palvelualue) saatavia tietoja viheralueiden hoitoon käytetystä mullasta, lannoitteesta ja taimista. 
Tietoja oli tarkoitus käyttää vertailuarvona hiilidioksidikuormituksen laskelmissa, mutta tietoja ei 
saatu käyttöön. Näin ollen arviot tehtiin kirjallisuudesta saatujen taustatietojen pohjalta.
 
Hiedanrannan alueelta syntyvä biojätepohjainen lopputuote voitaisiin kokonaisuudessaan käyttää 
alueella, eikä sen määrä edes riittäisi koko alueen maanparannus ja lannoite tarpeeseen. 
Lopputuote soveltuisi niin lannoitus kuin maanparannustarpeeseenkin. Tältäkin osin hankkeen 
vaikutukset jäävät tämän hankkeen osalta siis hyvin vähäisiksi, koska suuremman hiilijalanjäljen 
omaavien tuotteiden (turvemulta, fossiilinen lannoite) käyttöasteeseen ei näin vähäisellä 
biojätteen kierrättämisellä vielä päästä vaikuttamaan merkittäviä määriä.



Kokeilutoiminnan myötä saatiin kuitenkin käytännön kautta selville, että biojätteen alueellinen 
kierrätys onnistuu. Tämän hetken Hiedanrannassa kierrättämisen ylläpitoon ei tarvittu useita 
henkilötyötunteja ja lopputuotteellekin löytyi käyttökohde. Hiedanrantaan voitaisiin siis pystyttää 
esimerkkinä toimiva alueellinen palvelukonsepti hyvin pienillä panostuksilla.

Hiedanrannan toimijoiden keskuudessa hanke otettiin hyvin vastaan. Orgaanisen jätteen 
keräykseen ei suhtauduttu negatiivisesti ja yhteistyö sujui hyvin. Asiaa helpotti, kun yksi 
avainhenkilö otti hoitaakseen keräyksen ja tiedottamisen toimipisteen sisällä. Myös tämä puoltaa 
laajamittaisempaa kokeilua.

2.5 Alueellisen kierrättämisen vaikutukset Tulevaisuuden Hiedanrannassa
Koko Hiedanrannan kaupunginosaan tavoitellaan asuntoja jopa 25 000 asukkaalle sekä 10 000 
työpaikkaa. Selkeyden vuoksi tulevaisuuden Hiedanrannan biojätelaskennassa keskitytään tässä 
selvityksessä 400 henkilön aiheuttamaan biojätekuormaan/vuosi. 400 henkilöä on keskimäärin 
neljän kerrostalon asukasluku nykystandarteilla. Tämän selvityksen pohjalta voidaan laskea 
tarvittaessa myös koko valmiin Hiedanrannan asukasmäärää vastaavat luvut.
400 henkilö tuottaa vuodessa noin 19200 kg biojätettä. Tässä on mukana sekä kotitalouksissa että 
yhdyskuntajätteenä syntyvä jätekuorma. Kuukaudessa biojätettä syntyy tämän laskelman mukaan 
noin 1600 kg, viikkotasolla noin 355 kg. HSY tuottaman jätemäärien laskentaohjelman mukaan 240l
astiaan mahtuu noin 24kg biojätettä 
https://www.hsy.fi/globalassets/jatteet-ja-kierratys/tiedostot/jatemaarien_laskentaohje_yrityksille.pdf  

Neljän kerrostalon asukkaiden biojätteet vaatisivat täten 15 kpl 240l biojätesäiliötä, jos tyhjennys 
tehdään kerran viikossa. Tämän hetkisten jätemaksujen mukaan biojätteiden tyhjennys maksaisi 
80€/viikko. Vuodessa biojätteen keräys ja kuljetus maksaisi näiden tietojen perusteella lähes 
4500€. Yhtälö on yksinkertainen; mitä suurempi kerrostalo, sitä enemmän biojätettä syntyy ja 
samalla jätteen kuljetuksen tarve lisääntyy.
 
355kg biojätettä viikossa voidaan käsitellä yhdellä 2m3 biomikserilaitteistolla. Käsittelylaitteen 
kokoluokassa olisi huomioitu myös biojätteen synnyssä tapahtuva vaihtelu ja siinä olisi 
kapasiteettia ottaa yli 300 kg oletettua viikkokertymää enemmän massaa käsittelyyn. Laskelma on 
tehty oletuksella, että  koko 355kg biojätemäärä mahtuisin yhteen käsittelykertaan. 2m3 koneella 
voitaisiin tällöin pyörittää käytännössä viisi kertaa suuremman henkilömäärän vuosittaiset 
biojätteet, laskennallisesti arvioiden yli 2000 asukkaan. 

355 kilosta biojätettä syntyisi viikossa kuivaa lopputuotetta noin 200kg, vuodessa reilu 10t (noin 
17m3). Varastointitilaa lopputuotteelle tarvittaisiin talvikuukausien ajaksi, käytännössä aikavälille 
marras-huhtikuu. Tämä on se aikaväli, jolloin tuotetta ei voida käyttää ulkokasvatukseen. Kuuden 
kuukauden aikana varastoitavaa lopputuotetta ehtii syntyä noin 5400kg ( 9m3). 

Koko vuoden biojätepohjainen lopputuotemäärä riittäisi määrällisesti noin 70m2 kokoisen uuden 
nurmialueen perustamiseen, kun laitetaan 10cm multakerros 
(https://www.kekkila.fi/koti/multalaskuri/). Käytännössä lopputuote on niin ravinteikasta, että se 
riittäisi vähintään 200m2 nurmialueen maanparannukseen. Tai vastaavasti 100m2 nurmialueen 
kevytlannoitukseen, sekä pensaiden ja puiden kohdennettuun lannoittamiseen lajitarpeen 
mukaisesti. 



100l kasvatuslaatikoita 10t vuosituotolla saisi perustettua yli 3000 kappaletta. Lopputuotteesta 
saataisiin paras hyöty, jos puolet suunnattaisiin kausi-istutuksiin ja puolet kerrostaloalueiden 
pihoille perustettuihin monivuotisiin hyötykasvipuutarhoihin. Monivuotiset, pitkäjuuriset lajit, 
kuten koristepuut  ja pensaat, toimivat alueellisena hiilivarastona.

Biojätepohjaisessa lopputuotteessa hiiltä on noin 50% orgaanisen aineen määrästä. Yksi kilo 
lopputuotetta sisältää näin ollen 220g hiiltä, josta syväjuuristen kasvien avulla voidaan sitoa 
pitkäaikaiseen hiilivarastoon olosuhteista riippuen jopa puolet. Myös maaperän mikrobisto pystyy 
nurmialueilla siirtämään osan hiilestä niin sanotun muumioitumisilmion/hiilipumpun avulla 
maaperän pitkäaikaisen hiilen varastoon. Terve maaperä, jossa on toimiva mikrobisto on 
nykytutkimuksen mukaan merkittävä tekijä hiilen kiertokulun hallinnassa( 
https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf).

2.6 Toiminnan vaikutus alueelliseen hiilitaseeseen ja kuormitukseen 

Tällä hetkellä suurin osa kuluttajille suunnatuista multavalmisteista on turvepohjaisia. 21 kg säkki 
Biolanin mustaa multaa tuottaa 0,38 kg CO2-ekv 
(https://www.openco2.net/fi/hiilijalanjalkilaskuri).  Biolan on laskenut hiilidioksidipäästön 
elinkaarimallin mukaisesti eli siinä on mukana kaikki päästöt turvesuolta säkitykseen asti, sekä 
mullan päästövaikutukset lopulliseen maatumiseen asti. Perinteisessä typpipitoisessa 
yleislannoitteessa päästökerroin on noin 3,6 kg CO2-ekv/kg N. Materiaalien kuljetuksesta 
aiheutuva kuormitus puolestaan kertyy suoraan ajettujen kilometrien mukaan. Suurin yksittäinen 
päästöjä luova tekijä on tässä selvityksessä ulkomaiset taimet. Kauppapuutarhaliiton teettämän 
laskelman mukaan 10 tulppaanin erä aiheuttaa noin 3,78kg CO2-ekv/10kpl. Koska taimille ei 
löytynyt omaa kerrointaan, käytettiin tätä lukua kevättaimien kasvihuonekasvatuksen vastaavana 
arvona.

Alueellisen kierrättämisen avulla edellä esitettyihin hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa 
suoraan. Kierrätettyjen kasvualustojen ja biojätepohjaisen lopputuotteen avulla uusiomullan 
käytöstä voitaisiin porrastetusti luopua kokonaan. Myös mineraalilannoituksen tarve vähenisi 
merkittävästi. Laskennallisesti vuoden aikana saataisiin pelkästään 400 henkilön tuottamista 
biojätteistä talteen noin 2,5kg vesiliukoista typpeä ja kokonaistyppeä  noin 260 kg. Jos 
kierrättäminen laajenisi käsittämään kaiken alueella syntyvän biopohjaisen jätteen, puhuttaisiin 
selkeästi suuremmista määristä.

https://www.openco2.net/fi/hiilijalanjalkilaskuri


Laskelmien mukaan 400 henkilön biojätteen kierrätys ja lopputuotteen hyödyntäminen alueellisesti
vähentäisi henkilöiden omaa vuosittaista hiilidioksidipäästöä vain noin 0,2 prosenttiyksikön verran. 
Määrä ei vaikuta suurelta, mutta siihen on laskettu mukaan vain suorat vähennyspäästöt. 
Laskelmista puuttuvat kokonaan kasvulaatikoiden ja kerrostalojen viheralueiden kautta saatavat 
hiilikompensaatiot. Kasvatuslaatikoiden hyöty keskittyy kesäkuukausille, syväjuuristen puiden ja 
pensaiden hyöty on useita vuosia. Alueellinen ruoantuotanto vihannesten, marjojen, hedelmien, 
juuresten ja yrttien muodossa vähentää CO2 päästöjä, mutta ennen kaikkea se mahdollistaa 
pienimuotoisesti alueellisen ruoantuotannon ja lisää merkittävästi alueen viihtyisyyttä. 
Nurmialueiden hiilensidontaa ei tässä hankkeessa voitu laskea, puuttuvien tietojen vuoksi. 
Biojätepohjainen lopputuote on kuitenkin tuotteena sellainen, että se täyttää ne edellytykset, mitä 
maan hiilivarastojen kerryttämiseen tarvitaan (runsaasti orgaanista ainesta, paljon hiiltä, maan 
mikrobikuntoa edistävä, oikea C/N suhde 
(https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf).

2.7 Biojätteen paikallisen käsittelyn kustannukset
Mikäli biojätteen paikallinen käsittely ja hyödyntäminen toteutettaisiin, se vaatisi asuinalueen 
suunnittelua lähtökohtaisesti siten, että biojätteen käsittelylle ja lopputuotteen puolivuosittaiselle 
varastoinnille olisi tilaa. Biojätteen käsittelyllä saataisiin jätteen kuljetuksesta aiheutuvien kulujen 
verran suoraa säästöä. 400 asukkaan kerrostalokompleksissa se tekee nykyhinnoittelussa vähintään
4500€ vuodessa.

Laskelmien mukaan alueellinen käsittely ja lopputuotteen järjestelmällinen, alueen pitkän aikavälin
vihersuunnittelua tukeva hyödyntäminen voitaisiin toteuttaa 0,4€/m2 hoitovastikkeen korotuksella.
Maksu sisältäisi biojätteen käsittelyn, laitevuokran, muun käsittelyyn liittyvän ylläpidon sekä kausi-
istutukset, alueen vihersuunnitelman mukaisten istutusten lannoituksen, sekä nurmialueen 
maanparannuksen.

https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf


2.8 Johtopäätökset
Selvityksen mukaan alueellinen biojätteen kierrätys onnistui nykyisen Hiedanrannan alueella hyvin.
Selvitykseen osallistuneet tahot suhtautuivat kokeiluun positiivisesti ja sille toivottiin jatkoa. Keräys 
ja biojätteen käsittely koettiin konkreettisena keinona toteuttaa alueen kiertotaloustavoitetta. 
Koska biojätteen määrät olivat hyvin vähäisiä, ei sen kierrättämisellä ja kasvulaatikoiden 
toteuttamisella ollut alueen hiilitaseeseen merkittävää vaikutusta.

Tulevaisuuden Hiedanrannassa alueellisella kierrättämisellä voidaan laskelmien mukaan vähentää 
hiilidioksidipäästöjä kutakin korttelia kohden vähintään neljän henkilön vuosittaisen kuormituksen 
verran. Tämä syntyy suorista vähennyspäästöistä, kuten kuljetuksen aiheuttamien päästöjen 
vähentämisellä sekä fossiilisten lannoitteiden käytön vähennyksestä. Selkeästi suurin vähennys 
saatiin, kun ulkomaiset halpataimet vaihdettiin kotimaisiin, mahdollisimman paikallisiin taimiin. 
Laskelmista puuttuu biojätepohjaisen lopputuotteen puutarhakäytöstä syntyvien pitkäaikaisten 
hiilinielujen vaikutukset. Alueellinen käsittely ja käsittelyn lopputuotteen suunnitelmallinen 
hyödyntäminen voitaisiin toteuttaa, jos hoitovastikkeeseen tulisi noin 0,40€/m2 lisä. Tämä tekisi 
80m2 asunnossa 32€/kk. 

Alueellisella biojätteen käsittelyllä ja lopputuotteen suunnitelmallisella hyödyntämisellä on 
kuitenkin muitakin merkittäviä positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä. Turvepohjaisen mullan 
tuotannolla on vakavia vesistövaikutuksia, mineraalilannoitteiden valmistus puolestaan vaatii 
runsaasti energiaa ja kaivostoiminnan ylläpitoa. Viheralueiden ja alueellisen ruoantuotannon 
lisääminen kasvattaa alueen viihtyisyyttä ja tuo kiertotaloutta lähemmäs ihmisten arkea. Lisäksi 
toiminta tukee kaupungin omaa hiilineutraaliustavoitetta ja tuo selkeän imagohyödyn.

Tässä selvityksessä tehtiin alustava esitys ja toimintamalli orgaanisen jätteen alueellisen 
kierrättämisen ja urbaanin ruoantuotannon edistämiseksi. Selvitys tehtiin hyvin pienellä otoksella 
ja laskelmat perustuivat pitkälti kirjallisuuteen. Todellinen, vähintään yhden korttelin kattava 
pilotointi voitaisiin toteuttaa tulevaisuuden Hiedanrannan asuinalueella varsin maltillisin 
muutoksin. Alue on vasta suunnitteluvaiheessa ja sen kehitystyössä on sitouduttu toteuttamaan 
kierrätystä, energiatehokkuutta ja hiilineutraaliutta. Pilotointi vastaisi näihin arvoihin erinomaisesti.
Korttelikokoluokan käsittely voitaisiin tehdä yhdellä riittävän suurella laitteella (2-5m3) ja se 
työllistäisi täyspäiväisesti kaksi henkilöä. Pilotoinnin myötä selviäisi millä kaikilla osa-alueilla 
saataisiin aikaan positiivisia muutoksia ja miten alueen väestö ottaisi konkreettiset toimet vastaan. 



3. Pilotointi sekä liiketoimintamallin suunnittelu

3.1 Työpaja kestävän kaupunkiviljelun liiketoimintamalliksi
Tutkimuksen tulosten pohjalta todettiin että  liiketoiminnalle on edellytyksiä ja toimijoiden yhteisen tekemisen 
suunnittelu aloitettiin Hellon järjestämällä työpajalla, jossa toteuttajayritykset yhdessä etsivät kestävän 
ruoantuotannon toimintamallia. 

Työpajat toteutettiin Business Tampereen tuella ja työpaja aloitettiin tarkastelemalla molempien yritysten 
arvolupausta sekä liiketoimintaa.



3.2 Yhteinen liiketoimintamalli
Arvolupausten ja liiketoimintamallien kautta etsimme yhteisiä nimittäjiä toimintaan sekä selkeästi havaittava 
toimintamalli on suljetun ravinnekierron toimintamalli, jossa Blokgarden hyödyntää DTS:n tuottamia 
kierrätysravinteita ruoantuotannossa. 

Tässä mallissa Hiedanrannan kehitys Oy tai alueen osakeyhtiö on asiakas ja käyttäjä on taloyhtiön 
asukas.  Palvelumallissa asukkaat keräävät biojätteensä ja muut mahdolliset biojätteet piha-alueen
keräysastioihin. Jäte käsitellään mikrotermisellä menetelmällä aluekohtaisella laitteella. Käsittelyn 
ylläpito pitää sisällään laitteen täytön ja tyhjennyksen, huollon, lopputuotteen säkityksen ja 
varastoinnin, käsittelyyn kuuluvan siivouksen (keräysastiat, käsittelytila), sekä lopputuotteen 
laajamittaisen hyödyntämisen alueella. 400 asukkaan palvelu vaatisi käsittelyn osalta työpanosta 
kahtena työpäivänä viikossa, noin 4h viikoittain. Viheralueiden hoito ja istutustyöt keskittyisivät 
keväästä syksyyn olevalle ajalle ja sen määrä olisi suoraan riippuvainen alueen 
vihersuunnitelmasta.

Lopputuote hyödynnetään ”taloyhtiökohtaisesti” mahdollisimman tehokkaasti. Siitä tuotetaan 
asukkaiden haluamia kasvatuslaatikoita, pihaistutuksia ja viheralueita. Nämä viheristutukset 
vastaavat ”taloyhtiön” pitkän aikavälin suunnitelmaa ja niillä vastataan myös Hiedanrannan 
alueella hiilineutraaliustavoitteeseen. Jos lopputuotetta syntyy ylimäärin, palvelun tuottajalla olisi 
oikeus toimittaa materiaali muihin kohteisiin viherlannoitteeksi tarpeen mukaan.



3.3 Liiketoimintakonseptin pilotointi
Liiketoiminnan haluttavuutta sekä käytännön toimivuutta voidaan selvittää pilotoimalla sitä 
paikallisesti. Samalla pystytään todentamaan hankkeen aikana tehdyn selvityksen olettamat.

Toteuttajayritykset DTS Finland sekä Blokgarden päättivät ryhtyä toteuttamaan jatkohanketta, jossa
perustetaan yhteisöpuutarha, jossa hyödynnetetään paikallisesti tuotettuja kierrätysravinteita.

4 Jatkohanke: Hiedanrannan yhteisöllinen palstaviljelmä

Jatkohankkeen tavoitteena paitsi pilotoida suljettua ravinnekiertoa, myös osallistaa ihmisiä 
suunnittelemaan Hiedanrannan tulevaisuuden ruokatuotantoa kestävästä näkökulmasta.

Tarjoamme ihmisille mahdollisuutta osallistua Hiedanrannan yhteisölliseen palstaviljelmään, jossa 
pääsee viljelemään yhteistä viljelmäosuutta sekä omaa laatikkoviljelmäänsä. 

Viljelmällä järjestetään kesän aikana työpajoja, joissa paitsi hoidetaan viljelmään myös pohditaan 
tulevaisuuden ruoantuotannon järjestämistä kaupunkiolosuhteissa ja pyritään luomaan uusia 
malleja ydinjoukon kanssa.

Jatkohankkeen tavoitteena on saada todennettua tämän selvityksen olettamat sekä tuottaa 
kestävän urbaanin ruoantuotannon malli, jota voidaan hyödyntää laajemmassa mittakaavassa sekä 
skaalata tulevaisuudessa toteutettavaksi liiketoiminnaksi.
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