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1 Osapuolet 

 
Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu (www.jamk.fi) 
 

Idean esittäjä(t) 

H. Viiru  P. Kolehmainen  

 
Projektin toteutusaika 11.1.2019 – 30.12.2020 
 
 

2 Idean kuvaus 
Tarkoituksena on valmistaa uusien ratkaisujen biokaasureaktori, jolla tuotetaan biokaasua. Uusien 

ratkaisujen ja rakenteiden ansiosta reaktorin valmistuskustannukset ovat nykyisiä reaktoreita 

halvemmat. Reaktori on tehty kierrätettävästä materiaalista, joka kestää muut-tumattomana pitkän 

aikaa ja mahdollistaa reaktorille pitkän käyttöiän. Materiaali ratkaisun ansiosta reaktori kestää myös 

mahdollisia prosessissa käytettäviä lisäaineistus kemikaaleja. Tavoitteena on, että reaktori toimii kaikkien 

biokaasuntuotannossa käytettävien syötteiden kanssa. 

Reaktorin perusrakenne on yksinkertainen ja se on prosessiteknisesti hyvin hallittavissa ja säädettävissä, 

jolloin saadaan tehokkaasti toimiva prosessi. 

 
 

3 Tavoitteet 
 

BIND-hankkeessa tehtävä alustava tutkimus toteutettiin siten että keksijät rakensivat reak torin ja BIND-

hanke toteutti testausympäristön Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituuttiin Saarijärvelle ja 

toteutti pääosin laitteen operoinnin. 

Tavoitteena oli testata prosessia ja prosessimuuttujien vaikutusta uusienratkaisujen bio- 

kaasureaktorilla, joka on prosessiteknisesti tarkasti säädettävissä ja prosessiarvot mitattavissa. 

Tarkoituksena oli selvittää, onko esitetyn idean pohjalta toteutettavissa uudenlainen biokaasureaktori. 

Testattavaksi valittiin tunnettuja syötteitä, joista löytyy hyvin vertailudataa. Testauksen aikana oli 

tavoitteena hakea lisäksi ääriarvot prosessille, eli hakea maksimaalinen kuormitettavuus (läpimenoajan 
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minimointi) vaakamalliseen kuivamädätysreaktoriin. Lyhyen koejakson vuoksi maksimaalista 

kuormitettavuutta ei pystytty testaamaan. 

Prosessia optimoidaan tarkalla vaiheistetulla lämpötilanhallinnalla. Tämän tarkoituksena on tehostaa 

tuotantoa, jolloin biokaasuntuotanto saadaan kannattavaksi myös pienemmän kokoluokan laitteistoilla. 

Testauksen tulosten perusteella tavoitellaan alhaisempia valmistuskustannuksia ja alkuinvestointeja 

biokaasuntuottajille. Kun on saatu luotettavia tuloksia tunnetuilla syötteillä, testataan myös uusia 

prosessiin soveltuvia raaka-aineita. 

 

Projektissa testattiin alkuvaiheessa tutkimussuunnitelman mukaiset syötteet. 

 
 

4 Biokaasureaktorin toteutus  

 
Prototyypin rakentaminen toteutettiin keksijöiden toimesta BIND-hankkeesta erillään olevalla 

rahoituksella. Reaktori rakennettiin konttiin, jotta se mahdollistaa kontin sujuvan siirtämisen. 

Kysymyksessä on jatkuvatoiminen tulppavirtausreaktori, joka on suunniteltu toimimaan semikuiva- / 

kuiva-alueella olevalla syötteellä. Reaktorin keksijät tekivät taustatyötä kiertämällä biokaasulaitoksia ja 

selvittivät samalla laitoksissa olevia haasteita ja ongelmia, joiden pohjalta kehitettiin kyseinen ratkaisu 

biokaasureaktoriksi. 

 

Idean hahmottumisen jälkeen reaktorista tehtiin patentointia varten ennakkouutuus tutkimus 

patenttitoimisto Kespatin toimesta tammikuussa 2019. Selvityksen näyttäessä positiiviselta aloitettiin 

selvitys rahoituksen hankkimisesta idean toteutusta varten. Sopivaksi tukimuodoksi valikoitui ELY-

keskuksen myöntämä kokeilutuki, tällä saatiin katettua suurelta osin tarvikkeiden hankinta. Prototyypin 

valmistus alkoi heti tuen myöntämisen jälkeen tou kokuussa 2019. 

 

Keksintöön liittyvillä uusilla ratkaisuilla keksijät uskovat pystyttävän ratkaisemaan samalla 

reaktorityypillä varustettujen olemassa olevien laitosten havaitut ongelmat. 
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Kaasulinjasto rakennettiin ja koeponnistettiin ja saumat tutkittiin vuodonilmaisimella, vuotoja ei 

havaittu. Seuraavaksi reaktori täytettiin vedellä normaaliin ajopintaan, jonka jälkeen suoritettiin noin 

viikon kestävä koeajojakso, jolloin laite toimi täysin automaation perässä. Automaatio-, lämmitys-, ja 

mekaaninen järjestelmä hienosäädettiin ja todettiin toimivaksi. Silloin kontti oli valmis luovutettavaksi 

BIND-hankkeelle testattavaksi. 

 

BIND -projekti asensi kaasuntuotantoyksikön Biotalouskampukselle ja varusti sen testausta varten 

tarvittavilla seuranta- ja turvallisuuslaitteistoilla. Lisäksi testaustoimintaan hankittiin tarvittavat luvat ja 

teetettiin vaadittavat katselmoinnit. Syötteiden hankintaan ja käsittelyyn sekä prosessituotteiden 

jatkokäsittelyyn tehtiin tarvittavat järjestelyt. 

 
5 Tutkimussuunnitelma 

 
Reaktorin toiminnallisuuden toteamiseksi teetettiin Luonnonvarakeskuksella tutkimus- suunnitelma 

(Liite 1). Tutkimussuunnitelman tekijäksi LUKE:n tutkija valikoitui pilot-laitosten rakentamisen ja 

tutkimuskokemuksen sekä LUKE:n asiantuntijapalvelukyselyyn antaman vastauksen perusteella. 

 
Tutkimussuunnitelman tiivistelmä: 
Vaikka tutkija kutsuukin suunnitelmaa tutkimussuunnitelmaksi, käytännössä oli kyse 

testausmittakaavaisesta toiminnasta. Testauksen tavoitteena oli todeta pilot-mittakaavan 

tulppavirtausperiaatteella toimivalle biokaasureaktorin toimivuus mesofiilisessä lämpötilassa (35 – 38 

°C) ja saada tietoa metaanintuotosta eri kuormitustasoilla jatkokehitystä varten. Kokeissa käytettiin 

syötteenä naudan lietelannan ja heinänurmisäilörehun seosta. Rehu on murskattu ennen syöttöä esim. 

seosrehuvaunussa noin alle 5 cm palakokoon. Ensimmäisessä kokeessa varmistettiin reaktorin toimivuus 

sellaisella kokonaiskuormituksella ja rehun osuudella, joka on todettu toimivaksi täyssekoitteisessa re 

aktorissa: orgaaninen kuormitus (OLR) 3 – 4 kgVS/m3vrk ja hydraulinen viipymä 20 – 24 vrk. 

Ensimmäisen testin kestoaika oli 3*hydraulinen viipymä (HRT), eli 60 – 72 vrk. Syöttö voidaan aloittaa 

heti normaalikuormituksella, jos ymppinä käytetään mesofiili- sen, naudan lietelantaa perussyötteenä 

käyttävän laitoksen mädätettä. 
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Näytteet analysoitiin kerran viikossa (TS, VS, pH, (alkaliteetti)) ja otettiin pakasteita muita analyyseja 

varten. Ensimmäisestä kokeesta saatiin tietoa reaktorin loppupään mädätteen ja lohkojen pH-arvoista 

vakaasti toimivassa reaktorissa (loppupään mädäte  pitäisi olla n. 7,5 – 7,7). 

 

Toisessa kokeessa lisättiin kokonaiskuormitusta ja nurmen osuutta niin, että päästiin 

”kuivamädätysalueelle”: tuoreen kokonaissyötteen (lietelanta + rehu) kuiva-ainepitoisuus (TS %) on 20 – 

25 %, OLR 5 – 7 kgVS/m3vrk ja rehun osuus esim. 85 – 95 % OLR:sta. Prosessin stabliilisuutta 

parannettiin palauttamalla mädätettä loppupäästä syötteen mukana alkupäähän. Mädätteen 

palautusaste oli 27 % (kokonaissyötteestä 27 % oli mädätettä). 

 
 

6 Tutkimusympäristön toteutus ja operointi 

 
Tutkimusympäristönä toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituuttiin, Tuumalantie 17, 

Saarijärvi. 

 

Biotalousinstituutin piha-alueella rakennettiin testausympäristö. Alue eristettiin aitauk sella, johon 

reaktorikontti sijoitettiin. Kontille rakennettiin erillinen kattorakennelma suojaamaan katolla olevaa 

kaasuvarastoa. Kontin ulkopuolelle asennettiin putkisto, jota pitkin reaktorin rejekti kulkeutui IBC- 

konttiin. Kontin ympärille rakennettiin lämmitetty varasto, myös putkistoon asennettiin lämmitys, ettei 

rejekti päässyt jäätymään. 

 

Reaktorin koekäytölle haettiin lupa Saarijärven kaupungin ympäristöasioista vastaavalta. 

Testausympäristön rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota alueen ja reak torin käytön 

turvallisuuteen. Reaktorista tehtiin räjähdyssuojausasiakirja. Turvallisuuteen saatiin ohjeistusta mm. 

palolaitoksen vierailun yhteydessä. 
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Reaktorikonttiin asennettiin kaasuhälyttimet ja kamera kuvaamaan prosessi näyttöä, jolla turvattiin 

työskentely ja mahdollistettiin etävalvonta, koska laitteisto oli käynnissä vuorokauden ympäri. 

Hälyttimien toiminta varmistettiin sähkökatkojen varalta UPS - varavirralla. Etäkamera toimi puhelimen 

sovelluksella. Häiriötilanteissa, operoija meni paikanpäälle varmistamaan laitteen toimivuutta ja 

poistamaan mahdollinen häiriötilanne. Kaasu kerättiin kontin katolla olevaan varastoon, josta se 

poistettiin polttamalla. Aitauksen sisäpuolelle asennettiin poltin, jolla kaasua poltettiin kahdesti 

päivässä. Biokaasu sytytettiin nestekaasupolttimella. 

 
Pihalla sijaitsi, myös käsittelykontti, jossa käsiteltiin ja varastoitiin reaktoriin menevät seokset. Konttiin 

asennettiin lämmittimet, jolla tavoiteltiin syötteiden tasaisempaa lämpötilaa ennen reaktoriin 

syöttämistä. Käsittelykontissa säilytettiin reaktorista otettuja näytteitä pakastimessa. 

 

Reaktori varustettiin metaanipitoisuus analysaattorilla, joka kytkettiin sähkökaappiin ja yhdistettiin 

reaktorin automaatioon. 

Data tallennettiin DataTaker laitteelle. Laite tallensi myös kaasulinjojen pintalämpöti loja. Tiedot 

siirrettiin tietokoneelle Exceliin, jossa ne oli helppo käsitellä. Kaasumäärät kirjattiin käsin mekaanisista 

mittareista. 

 

Laitteen operoijina toimivat pääasiallisesti Biotalousinstituutin henkilökunta ja opinnäytetyötä tekevä 

agrologi-opiskelija. Operoijat koulutettiin keksijöiden toimesta kahdessa eri tilaisuudessa sekä 

tutkimussuunnitelman osalta suunnitelman tekijän toimesta. Testaukseen liittyville henkilöille 

perustettiin Whatsapp-ryhmä tiedonsiirtoa varten. Tämä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi nopeaan 

tiedon vaihtoon testauksen aikana. Tietojen keräykseen luotiin, myös Teams -ryhmä, jonne tallennettiin 

joka viikko data eri mittareilta. Tiedot pystyivät hakemaan ryhmästä, sinne lisätyt henkilöt. 

 

Reaktorin käynnistämisen nopeuttamiseksi hankittiin mikrobiymppi LUKE:n Jokioisten 

biokaasulaitokselta. Ympin syöttö reaktoriin aloitettiin 22.1.2020. 
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Mikrobiympin syöttö biokaasureaktoriin 

 
Ensimmäisen vaiheen syötteistä nurmi hankittiin viereiseltä POKE:n maatilalta, ja lietelanta Kalmarissa 

sijaitsevalta Toni Haapakosken maitotilalta. Rejektin hävitys toteutettiin Lokapalvelun kanssa, joka 

kuljetti rejektin paikalliselle Sammakkokankaan jätteenkäsittelyasemalle. Syötteet testattiin helmikuussa 

mahdollisten eläinsairauksien poissulkemiseksi. Tulokset olivat negatiivisia. 

 
 

7 Biokaasureaktorin operointi, päivittäiset/viikoittaiset rutiinit 

 
Syötteet kuljetettiin kuormaajalla käsittelykontista reaktoriin, jossa syöte oli esikäsi telty. Käsittelykontti 

sijaitsi lähellä reaktoria. Kuljetuksessa käytettiin suljettua astiaa. 

Syötettä lisättiin joka päivä 1–2 kertaa, Excel-taulukon mukaisesti laskettu määrä.  Liete ja rehu 

punnittiin erikseen ja sekoitettiin ennen reaktoriin syöttämistä. Syöttö tapahtui manuaalisesti käsin. 

 

Päivittäisissä tarkastuskissa kirjattiin ylös eri tietoja prosessinäytöltä, kaasumäärät, lämpötilat ja muut 

prosessissa olevat tärkeät tiedot. Päivittäisiä tarkastuksia olivat, myös reaktorin pinnanmittaus, joka 
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tapahtui prosessinäytöltä ja näkölasista. Tarkastus kohteita oli useita, jolla varmistettiin laitteen 

toimivuus. 

 

Näytteenotto järjestettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti. Näytteitä otettiin reaktoriin menevästä 

seoksesta, itse reaktorin kammioista ja rejektistä. Osa näytteistä käsiteltiin heti ja osa varastoitiin 

pakastimeen odottamaan käsittelyä. 

 
 

8 Analyysit 
 
 

8.1 Seurannat (TS, VS, pH) 
Koevaiheiden 1 ja 2 analyysit toteutettiin analyysikaavion mukaisesti. Raaka-aineista (lietelanta ja 

nurmirehu) tehtiin määritykset pääsääntöisesti raaka-aine-erän vaihtamisen yhteydessä. Syöte-, liete-, 

reaktori- sekä mädätenäytteet analysoitiin kerran viikossa. 

 

 
Kuvio. Analyysikaavio. 
 
Kuiva-ainepitoisuus (TS) määritettiin nurmirehulle SFS-EN ISO 18134-2:2017-standardin mukaisesti ja 

vastaavasti lanta-, syöte-, reaktori- ja mädätenäytteiden osalta analyysit toteutettiin SFS 3008:1990-

standardin mukaisesti. Näytteet kuivattiin 105 °C lämpötilassa 16-24 h. 

Palavat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VS) on määritetty nurmirehulle SFS‐EN ISO 18122-2:2015-

standardia ja lanta-, syöte-, reaktori- sekä mädätenäytteille SFS 3008:1990-standardia käyttäen. 

Näytteet hehkutettiin 550 °C lämpötilassa. 



Raportti  

 

 

Kaikki pH-mittaukset toteutettiin sekoittamalla osanäytteet huolellisesti ja mittaamalla pH-arvot 

suoraan analysoitavasta näytteestä. Pääsääntöisesti mittaukset on tehty rinnakkaisille osanäytteille. Jos 

rinnakkaisnäyte ei ole ollut käytettävissä, on pH mitattu kahdesti samasta osanäytteestä. Mittauksien 

välillä näyte on sekoitettu huolellisesti. 

 
 

8.2 Kertaluontoiset analyysit (BMB, VFA) 

 
Metaanintuottopotentiaalit (BMB) koevaiheille 1 ja 2 on analysoitu Luken Piikkiön laboratoriossa. 

Pakastetuista lietelanta- ja nurmirehunäytteistä on muodostettu kokoomanäyte tuorepainosuhteessa 

Piikkiön laboratoriossa alla olevan taulukon mukaisista osanäytteistä. 

Metaanintuottopotentiaalianalyysin toimitetut pakastetut osanäytteet olivat rinnakkaisnäytteitä 

viikoittain tehdyille analyyseille. Näin ollen näiden näytteiden viikoittaiset pH, TS ja VS-arvot olivat myös 

määritetty. 

 

Metaanintuottopotentiaalianalyysiin toimitetut pakastetut osanäytteet ja Luke Piikkiössä muo- dostetun 

kokoomanäytteen nimi 

 

Näytteenottopvm Raaka-aine Koevaihe Kokoomanäytenimi 

4.2.2020 Nurmirehu KOE 1  
Rehu1 11.2.2020 Nurmirehu KOE 1 

3.3.2020 Nurmirehu KOE 1 

4.2.2020 Lietelanta KOE 1  
Liete1 18.2.2020 Lietelanta KOE 1 

3.3.2020 Lietelanta KOE 1 

24.3.2020 Nurmirehu KOE 2  
Rehu2 7.4.2020 Nurmirehu KOE 2 

14.4.2020 Nurmirehu KOE 2 

10.3.2020 Lietelanta KOE 1  
 

Liete2 
24.3.2020 Lietelanta KOE 2 

7.4.2020 Lietelanta KOE 2 

14.4.2020 Lietelanta KOE 2 
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Luke Piikkiössä pakastetut näytteet sulatettiin ennen kokoomanäytteiden tekoa. Rehuosanäytteet 

kokeesta 1 (3 kpl) yhdistettiin, tuoremassaltaan yhtä suurina osina, kokoomanäytteeksi Rehu1 ja 

rehuosanäytteet kokeesta 2 (3 kpl) kokoomanäytteeksi Rehu2. Tämän jälkeen kokoomanäytteet 

homogenisoitiin veitsimyllyllä. Lieteosanäyt teet kokeesta 1 (4 kpl) yhdistettiin kokoomanäytteeksi Liete1 

ja lieteosanäytteet kokeesta 2 (3 kpl) osanäytteeksi Liete2. Tämän jälkeen kokoomanäytteet 

homogenisoitiin sekoittamalla kanisterissa. (Taulukko 1) Näin kootuista neljästä kokoomanäytteestä 

analysoitiin pH sekä kuiva-aine (TS) että orgaaninen kuiva-aine (VS) SFS 3008-standardin mukaisesti. 

(Luke, tutkimusraportti 26.8.2020) 

 

Metaanintuottopotentiaalin määritys toteutettiin kolmena rinnakkaisena käsittelynä automaattisen 

laitteiston avulla (Bioprocess Control Ab, Ruotsi, kuva 2). Kokeen kesto oli 53 päivää. Koe toteutettiin 

500 ml lasipulloissa, joihin kaikkiin lisättiin 345 g  mikrobiymppiä. Näytteen ja ympin VS/VS-suhde oli 

kaikilla näytteillä 0,75. Näyte- määrä mitoitettiin siten, että lisätyssä näytemäärässä oli kaikilla 

koejäsenillä sama määrä orgaanista kuiva-ainetta (VS). (Luke, tutkimusraportti 26.8.2020). 
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Metaanintuottopotentiaalin mittauslaitteisto. (Kuva: Luke) 
 
Tutkittavista kokoomanäytteistä punnittiin nurmirehun ja lietelannan seokset 1 ja 2. (Tau lukko 2). 

Seosten suhteet olivat tuorepainosuhteessa: 

Seos 1: lietelanta 85 % (Liete1) + nurmirehu 15 % (Rehu1) 

Seos 2: lietelanta 50 % (Liete2) + nurmirehu 50 % (Rehu2) 

Seossuhteet vastasivat vaiheen 1 ja 2 prosessin aikaista syötesuhdetta. Punnituksien jälkeen lasipullot 

täytettiin ionivaihdetulla vedellä 400 g kokonaismassaan. Lämpötila kokeessa oli mesofiilinen 37 ± 1 °C. 

(Luke, tutkimusraportti 26.8.2020) 

 
 

Taulukko 2. Kokoomanäytteistä punnittujen raaka-aineiden määrät tutkittavissa seoksissa 1. ja 2. 

(Luke, tutkimusraportti 26.8.2020) 

 

 
Ennen kokeen alkua pH:t olivat lähellä biokaasuprosessille optimaalista pH-arvoa (noin 7.8), joten pH-

muokkausta ei koepulloille tehty. Pulloihin lisättiin pH:n puskuroimiseksi natriumbikarbonaattia 

(NaHCO3) annostuksella 3 g/l. (Luke, tutkimusraportti 26.8.2020) 

Pullot suljettiin korkeilla, joihin kiinnitettiin kaasuletkut. Kaasuletkuja pitkin pulloissa muodostuva 

biokaasu johdettiin CO2-sitoutusyksikköön, jossa biokaasun sisältämä hiilidioksidi reagoi 

natriumhydroksidin kanssa. Metaani johdettiin edelleen kaasun tilavuusmittaukseen, joka perustuu 

nesteen syrjäytykseen. Ennen kokeen alkua pullojen kaasutila ja letkulinjat huuhdeltiin typpikaasulla, 

jotta olosuhteet saatiin hapettomiksi. (Luke, tutkimusraportti 26.8.2020) 

Kaasuntuotokset laskettiin pulloihin lisättyä näytteen tuorepainoa (tp), kuiva-ainetta ja orgaanista kuiva-

ainetta kohden. Näytteiden kaasuntuotto laskettiin vähentämällä  ympin tulos näytettä ja ymppiä 

sisältävän pullon kaasuntuotosta. Tuloksissa kaasu- määrät on ilmoitettu normaalitilassa (STP, lämpötila 

0 °C = 273,15 K, paine 1 atm). (Luke, tutkimusraportti 26.8.2020) 
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Kokeessa käytetty mikrobiymppi oli peräisin Luke Maaningan maatilamittakaavan biokaasureaktorin 

mädätteestä, joka siivilöitiin 1 mm x 1 mm siivilällä ennen TS ja VS - analyysiä ja kokeen aloitusta. 

Reaktorin syötteenä on käytetty naudan lietelantaa ja säilörehua. (Luke, tutkimusraportti 26.8.2020) 

Haihtuvat rasvahappo (VFA) määritykset suunniteltiin toteutettavaksi Luken Piikkiön laboratoriossa, 

mikäli metaanintuottopotentiaalikokeiden yhteydessä havaitaan rasvahappojen olemassaoloon liittyviä 

metaanintuottohäiriöitä. 

 
 

9 Tulokset 

Koeajojen tavoitteena oli testata reaktorin toimivuutta kahdella erityyppisellä syötteellä. 

Tutkimussuunnitelmassa (liite 1) on kuvattu koeajosuunnitelma. Suunnitelmaan kuulunutta toista 

osuutta ei pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti, koska kokeiden kasvaneet 

turvallisuusjärjestelyt, muun muassa epäilty, mutta aiheettomaksi osoittautunut salmonella –tartunta, 

viivästyttivät alkuvaiheessa toimenpiteitä ja aiheuttivat ennakoitua enemmän kustannuksia. 

Riittämättömistä resursseista johtuen toisen vaiheen kokeesta ei saatu riittävän luotettavia tuloksia 

raportoivaksi. Näiltä osin kokeet suositellaan toteutettaviksi seuraavassa vaiheessa. 

 

Koeajojen aikana prosessista seurattiin tuotetun kaasun määrää, kaasun metaanipitoisuutta sekä pH:n, 

TS:n ja VS:n vaihteluja prosessin aikana. Ensimmäisen koevaiheen aikana syöte sisälsi lietelantaa n. 85 % 

ja nurmirehua n. 15 %. Toiseen koevaiheeseen siirryttiin suoraan muuttaen syötesuhdetta 

kiinteämmäksi. Toisessa vaiheessa oli tavoite testata prosessia kuivemmalla syötteellä, joka sisälsi 

lietelantaa 50 % ja nurmirehua 50 %. Jyväskylän ammattikorkeakoulu suoritti mittaukset, näytteenoton 

ja prosessin seurannan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Näytteet analysointiin JAMK 

Biotalousinstituutin laboratoriossa. Tulosten pohjalta Luonnonvarakeskus laati tulosraportin: BIND -

hankkeen biokaasureaktorin metaanintuotto ja prosessin toimivuus. Raportti on saatavissa JAMK:n 

Biotalousinstituutista. 
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Tiivistelmä tulosraportista: 

 

”Kokeessa testattiin pilot-mittakaavan tulppavirtausreaktorin toimivuutta. Reaktorin aktiivinen 

lietetilavuus on 3,27 m3 ja se on jaettu kolmeen kammioon, joista kustakin mitattiin kaasuntuotto ja 

reaktorilietteen pH erikseen. Reaktori toimi mesofiilisessa 37 °C lämpötilassa. 

 

Reaktori toimi perinteisellä märkämädätysalueella kuusi viikkoa, pääsyötteenä oli naudan lietelanta ja 

lisäsyötteenä heinäsäilörehu. Viikkotasolla tarkasteltuna viipymä oli keskimäärin 25 vrk, joten kokeen 

pituus oli alle kaksi kertaa hydraulinen viipymä. Orgaanisen aineen (VS) kuormitus oli keskimäärin 3,7 

kgVS/(m3vrk) ja rehun osuus orgaanisesta kuormituksesta 43 %. Reaktori tuotti keskimäärin 219 litraa 

metaania syötettyä orgaanisen aineen kilogrammaa kohden ja 0,79 m3 metaania reaktoriliete- kuutiota 

kohden (0 °C ja 101,3 kPa, jolloin 1 m3CH4 = 10 kWh). Syöteseoksen metaanintuottopotentiaalista 

toteutui (BMP-toteuma) reaktorissa kuuden viikon jaksolla 92 % (myös kolmen viimeisen viikon 

keskiarvo 92 %). BMP-toteuma on vertailukelpoinen vastaavilla syötteillä perinteisillä märkäreaktoreilla 

saavutettuihin laboratorio- ja täyden mittakaavan tuloksiin. Reaktoria sekoitettiin neljällä ensimmäisellä 

viikolla keskimäärin teholla 6 W/m3 reaktorinestettä, mikä vastaa esim. maitotilan täyden mittakaavan 

reaktorin (Luonnonvarakeskus, Maaninka) sekoitustehoa. Sekoitusteho nousi lopulta 8,7 W/m3:iin 

reaktorilietteen mädätteen kuiva-ainepitoisuuden noustua 7 %:iin. 

 

Mitattujen reaktorin kammioiden metaanintuottojen, biokaasun metaanipitoisuuk- sien ja pH-arvojen 

perusteella jonkinasteista anaerobisen hajoamisen vaiheistumista oli havaittavissa kokeen lopussa. 

Viimeisen 1-2 viikon aikana ensimmäinen kammion pH ja metaanipitoisuus alenivat, mutta pysyivät 

toisen ja kolmannen kammion osalta vakaina, ja koko reaktorin metaanintuotto säilyi korkealla tasolla. 

Kaiken kaikkiaan datan perusteella reaktori toimi vakaasti, ilman suuria metaanintuoton vaihteluita, 

huolimatta vaihtelevista syötteistä (tämä on yleinen ongelma pilot- ja täyden mitta- kaavan kokeissa). 

Koejakso oli resurssipulan ja kiireisen aikataulun vuoksi suositeltua (3*viipymä) kestoaikaa lyhyempi.” 

Testien päätyttyä projektin tekemät asennukset testilaitteistoon riisuttiin pois ja yksikkö siirrettiin 

Biotalousinstituutin tontilta pois. 
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10 Johtopäätökset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 

Koeajoissa testattiin vain uudentyyppistä biokaasureaktoritekniikkaa eikä biokaasulaitoksen muita osa-

alueita kuten esimerkiksi energiantuotantoa tai syöttölaitteistoa. Haastavat koeolosuhteet, pilot-

reaktoriin liittyvät turvallisuusjärjestelyt ja kapeat resurssit vaikeuttivat koeajojen toteuttamista täysin 

koeajosuunnitelman mukaisesti. Tavoite toki olikin saada alustava kuva idean toimivuudesta. Myös 

syötteenä käytettävien materiaalien laadunvaihtelut aiheuttivat haastetta tulosten tulkinnassa. 

Reaktori toimi ensimmäisen koejakson ajan vakaasti ja metaanintuotto oli korkealla tasolla. Lyhyen 

koejakson vuoksi tulppavirtauksen toimivuutta ei voitu täysin todentaa, mutta siitä saatiin viitteitä 

koejakson kahdella viimeisellä viikolla. Yleensä tulppavirtaus toimii paremmin koeajoissa käytettyä 

syötettä kuivemmilla materiaaleilla ja sen todentaminen edellyttää pitkää koejaksoa. Reaktorin 

lämpötila pysyi tasaisena prosessin ajan, reaktorin lämmitysjärjestelmä vaikuttaa toimivalta ja sillä 

voidaan säädellä reaktorin lämpötilaa myös eri prosessinvaiheissa. 

Reaktorin toimivuus pystyttiin varmistamaan perinteisellä lietepitoisella syötteellä. Reaktorin 

toimivuutta kuivemmille massoille ei voitu koejaoissa riittävästi testata. Erillisessä tulosraportissa on 

esitetty suosituksia seuraavia koeajoja varten. 

 

JAMKin Biotalousinstituutin toteuttamat koeajot osoittivat reaktorin toimivan lupaavasti ja reaktorin 

jatkokehitystä kannattaa jatkaa laajemmilla koeajoilla. Vaikka koeajoissa ei voitu todeta reaktorin 

toimivuutta kuivemmalla jakeella, niin ei myöskään tullut ilmi mitään viiteitä siitä, etteikö reaktori voisi 

toimia myös koeajosuunnitelman toisen jakson mukaisella kuivemmalla syötteellä. Uudentyyppinen 

innovatiivinen biokaasureaktori voi pienentää biokaasulaitosinvestointia merkittävästi edullisemman 

reaktorirakenteen ansiosta. Reaktorirakenne on helposti skaalattavissa pilot -mittakaavasta suurempaan 

kokoluokkaan. 

Uudentyyppinen biokaasureaktori on herättänyt paljon mielenkiintoa. Toiminnassa olevaa 

biokaasureaktoria on esitelty biokaasuun liittyville sidosryhmille. Koronavirus- epidemia on vaikeuttanut 

reaktorin esittelyä laajemmalle yleisölle. 
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Jatkotutkimuksia ja rahoitusvaihtoehtoja laajempaan testaukseen on kartoitettu. Vuosille 2021–2022 

suunnitellaan koeajoja yhteistyössä JAMK:n ja VTT:n kanssa. Koeajoissa tutkitaan vedyn syötön 

vaikutuksesta biokaasun tuotantomäärään. 
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Liite 8. Älykäs kuormanvarmistusjärjestelmä -osaprojektin raportti 

 

Kuormaliina-osaprojektin toteutusraportti  

1. Idean nimi 

Älykäs kuormanvarmistusjärjestelmä 

2. Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 
 

Idean esittäjä 

Nimi: E. Villman 
Alkuvaiheessa mukana oli myös opiskelija T. Chan. 
 

3. Projektin toteutusaika 

1.12.2018-31.12.2020 

 

4. Idean kuvaus 

Ideana on älykäs hälytysteknologia, joka rakentuu kuormaliinoihin, sidontapisteisiin, vanttiketjuihin, 
konttilukkoihin sekä uuteen irralliseen välikappaleeseen. Tarkoituksena on parantaa kuljetusten 
turvallisuutta sekä vähentää kuormalle aiheutuvia vahinkoja nopealla hälytysvasteella. Ideassa ei ole 
suojaamisen mahdollisuutta. 

 

5. Tavoitteet 

Tavoitteena oli  

1) selvittää, voidaanko saada luotua älykäs kuormanvarmistusjärjestelmä, joka 
kytkeytyisi biotuotekuljetusten automaattisiin valvontajärjestelmiin 

2) selvittää, pystytäänkö valmistamaan älykäs kuormansidontajärjestelmä, jonka avulla 
voidaan estää tuotteen vaurioituminen  

3) liikenneturvallisuuden parantaminen kuormanvarmistuksen pettämisen reaaliaikaisen 
hälytystiedon avulla  
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Perustelut projektin merkitykselle 

Raakapuun kuljetuksissa raakapuu pyörii ja ”hakee” paikkaansa etenkin kuljetuksen alkuvaiheessa. Tästä 
johtuen kuormatut puut menevät pienempään tilaan ja kuormansidonnan löystyminen on todella yleistä 
kuljetuksen aikana. Älykkäällä kuormansidonnan seurannalla saataisiin lisättyä yleistä 
liikenneturvallisuutta. Paperin ja sellun kuljetuksissa kuormat ovat arvokkaita. Tällöin olisi tärkeää saada 
kuorma täysin ehjänä asiakkaalle. Lisäksi asiakastyytyväisyys kasvaa ja yrityksien kustannustehokkuus 
paranee, jos kuljetusvaurioita saadaan vältettyä.  

Projekti-idea perustuu älykkääseen kuormanvarmistamiseen. Tuotteessa anturilla saadaan mitattua 
kireyttä/voimaa kuormaliinalta tai sidontapisteeltä. Anturilta lähetetään tieto reaaliaikaisesti 
löystymisestä kuljettajalle ja samalla tieto tallentuu pilvipalveluun, josta sitä voidaan jakaa ja käsitellä 
tarvittavien tahojen kanssa. Reaaliaikainen tieto on kuljettajalle tärkeää, jotta hän pystyy reagoimaan 
puutteelliseen kuormansidontaan ennen kuin lasti irtoaa kokonaan ja aiheuttaa rahallista tai 
henkilövahinkoa. 

Toteutus 

Toteutusvaihtoehtojen kartoittamiseksi ja ideoimiseksi saatettiin yhteen idean esittäjät sekä JAMKin 
tekniikan alan opiskelijoista koostunut monialainen projektiryhmä. Opiskelijaryhmä sai tukea 
henkilökunnalta. Prototyypin kenttätestaus, tulosten yhteenveto ja johtopäätökset tehtiin 
henkilökunnan toimesta.  

Poikkitieteellinen projektiryhmä haarukoi idean esittäjien kanssa erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja päätyi 
lopulta seuraavaan ratkaisuun prototyyppilaitteiston osalta: 

• Mittausmenetelmä/-periaate: venymäliuska-anturit 

• Laitteiston sisäinen langaton tiedonsiirto: ZigBee (Xbee) 

• Paikallinen tiedonkeruu ja -käsittely: Raspberry Pi 

• Etämonitorointi ja tiedonkeruu: Thingsboard -pilvialusta 

Venymäliuskaan perustuvan mittauslaitteiston ja edelleen tiedonkeruun toteuttamiseksi on markkinoilla 
useita erilaisia teknisiä ratkaisuja. Edellä mainittu kokoonpano oli kuitenkin sopiva ja kustannustehokas 
idean ja perusratkaisun testaamiseksi.  

Prototyyppiä testattiin ja viritettiin JAMKin logistiikkalaboratoriossa kuormaliinantestauslaitteistolla. 
Testilaitteistoon kuului erillinen voimamittaus, jota käytettiin prototyypin virittämisessä ja tulosten 
verifioinnissa. Testeissä havaittiin, että alkuperäisen idean mukaisesti suoraan 
kuormansidontalaitteeseen kiinnitetty anturointi on toiminnaltaan epätarkka ja toistotarkkuudeltaan 
huono. Asennusteknisen hankaluuden ja siitä aiheutuvan epätarkkuuden lisäksi sidontalaitteet ovat 
materiaaliltaan ja malliltaan sellaisia, että ne eivät ole ideaalisia voima-anturin rungoksi. Mittauksen 
luotettavuuteen liittyvien havaintojen perusteella sekä massavalmistuskustannuksia ajatellen havaittiin, 
että on suositeltavampaa toteuttaa mittaus käyttäen erillisiä antureita, jotka asennetaan esimerkiksi 
sidontavälineen ja kiinnityspisteen väliin. 
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Mittauselektroniikka toteutettiin edullisilla komponenteilla, joiden tehtävänä oli vahvistaa 
venymäliuska-antureilta saatava voimasignaali riittävän suureksi käsittelyä varten ja välittää mittausarvo 
langattomasti keskusyksikkönä toimivalle Raspberry PI -korttitietokoneelle, jossa signaaliarvon 
perusteella määriteltiin kulloinenkin sidontavälineeseen vaikuttava voima. 

 

Kuvio. Prototyypin piirikaavio (lähetinyksikkö) 

Edellä kuvatun mittauslaitteiston liittäminen tiedonkeruuseen ja mobiililaitteilla toteutettavaan 
seurantaan toteutettiin 4G-modeemilla. Tiedonkeruualustana toimi open source -periaatteella toimiva 
IoT-alusta nimeltään Thingsboard. Kaupallisissa sovelluksissa sekä mittauslaitteisto että 
tiedonkeruualusta tulee valita ja suunnitella tarkemmin (yksikkökustannukset, luotettavuus, 
ylläpidettävyys, skaalautuvuus ja tietoturva). 

JAMKin laboratoriossa tehtyä prototyyppiä testattiin ensin laboratoriossa sidontaliinan 
kuormituslaitteiston avulla. Onnistuneen laboratoriotestin jälkeen prototyyppiä kenttätestattiin Kuljetus 
Villman Oy:llä Viitasaarella. Kenttätestaus suoritettiin autenttisessa käyttöympäristössä talvisissa 
olosuhteissa ja laitteisto asennettiin tukkirekkaan, jossa oli kuorma kyydissä. Kenttätestauksen 
tarkoituksena oli todentaa prototyypin toimivuus sekä kerätä tietoa jatkotoimenpiteiden 
määrittelemisen tueksi. 
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Kenttätestissä modeemi, PC ja Raspberry Pi sijaitsivat rekan hytissä. Sidontaliinalla kiinnitettiin kyydissä 
oleva tukkikuorma ja mitattiin sidonnan kireyttä ajon aikana. 

 

Mittauslaitteiston keräämää dataan koeajon aikana raakamuodossa. 
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Mittauslaitteiston keräämää dataa kännykän näytöltä tarkasteltuna. Tiedonkeruualustana toimi open 
source -periaatteella toimiva IoT-alusta nimeltään Thingsboard, jonne tallennettuja mittaustietoja 
päästiin tutkimaan graafisessa muodossa kännykällä tai muilla mobiililaitteilla. 

Kenttätestauksen aikana prototyypin törmättiin haasteisiin laitteiston mekaanisessa kestävyydessä sekä 
häiriöiden kompensoimisessa (lämpötila, tärinä). Mittausperiaate ja tiedonkeruu todettiin toimiviksi. 
Tämän seurauksena päädyttiin muokkaamaan prototyyppiä siten, että voimamittaus tapahtuu erillisessä 
“välikappaleessa” ja langattomana lähetinyksikkönä käytettiin valmista kaupallista tuotetta. Tätä 
ratkaisua testattiin onnistuneesti laboratoriossa (ks. Kuva alla). 
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Anturin ja lähetinyksikön testausta laboratoriossa 

Keskeiset tulokset 

Prototyypin ja tehtyjen selvitysten perusteella voidaan todeta, että mittauslaitteisto on periaatteeltaan 
toimiva ja idea sinällään toteutuskelpoinen. Idea vaatii kuitenkin edelleen työstämistä ja laitetekninen 
ratkaisu runsaasti suunnittelutyötä. Mittauksen luotettavuuteen liittyvien havaintojen perusteella sekä 
massavalmistuskustannuksia ajatellen havaittiin, että on suositeltavampaa toteuttaa mittaus käyttäen 
erillisiä anturiyksiköitä sen sijaan, että liimattaisiin anturit kiinni käytettyihin kuormansidontavälineisiin.  

Prototyypin käytettävyyden osalta havaittiin haasteita mm. laitteiston mekaanisessa kestävyydessä sekä 
häiriöiden kompensoimisessa (lämpötila, tärinä). Nämä tulisi ratkaista, jonka jälkeen voidaan tehdä 
analyysi laitteen valmistuskustannuksista ja edelleen taloudellisesta kannattavuudesta. 
 

Johtopäätökset ja suositukset 

Opiskelijoiden tiimi hajautui työelämään ja keksinnön edistäminen jäi Elmeri Villmanin vastuulle. Villman 
on siirtynyt perheyrityksensä palvelukseen johtamaan puutavara-autojen logistiikkaa. Kuljetus Villman 
myös valmistaa rekkoihin Wilma-peräkärryjä, joissa ideaan perustuvaa teknologiaa voidaan hyödyntää. 
Lisäksi testattu teknologia jää Jamkin käyttöön osaksi älykkään tieverkon ja liikenteen 
kehittämisprojekteja.  

Testausvaiheessa idean omistaja oli juuri työllistynyt perheyritykseen ja otti hallintaansa kuljettajien 
johtamista ja yrityksen toimintojen suunnittelua. Uuden liiketoiminnan kehittämiseen ei riittänyt tässä 
tilanteessa resursseja. Teknologia on kuitenkin yrityksellä tiedossa ja jatkojalostettavissa, kun aika on 
sopivampi. Suojattavaa ideassa ei alun perin ollutkaan, mutta kuormanvarmistus sopisi hyvin tukemaan 
yrityksen tarjoamia omia palveluja. Prosessin aikana myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
asiantuntijoiden osaaminen aiheen tiimoilta lisääntyi. Tästä on hyötyä älykkäiden liikenneratkaisujen 
suunnittelussa jatkossa.  

Osaprojektissa havaittiin, että älykkään kuormanvalmistusjärjestelmän toteuttaminen on teknisesti 
mahdollista ja idea on sinällään toimiva. Liittyminen biotuotekuljetusten automaattisiin 
valvontajärjestelmiin on arvioitava ja suunniteltava tapauskohtaisesti, mutta ensin tulee kehittää itse 
mittauslaitteisto valmiimmaksi.  
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Testausten yhteydessä nousi esiin myös mahdollinen tarve paikalliselle valvonnalle ja laiteversiolle, joka 
ei olisikaan yhteydessä etävalvontajärjestelmään, vaan hälyttäisi kuormansidonnan löystymisestä 
paikallisesti – esim. rekan hytissä. Tämä on yksinkertaisempi toteuttaa ja helpommin monistettavissa 
verrattuna etävalvottavaan tai tietoa tallentavaan ratkaisuun. 

Testeissä havaittiin myös mittauselektroniikkaan liittyvän suunnittelun vaativuus. Laitteisto on alttiina 
sään vaihteluille ja tärinälle. Kokonaisuus vaatii ammattimaisen suunnitteluorganisaation toteuttamaan 
elektroniikkaan sekä tiedonsiirtoon- ja keruuseen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelun 

 

Saarijärvellä 4.6.2021 
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Liite 9. Uusia tuotteita ruiskutettavasta sellumassasta 

 

 

SELLUMASSAN KÄYTTÖ HEINITTYMISEN TORJUNTAAN 

SELVITYKSEN LOPPURAPORTTI 11.11.2020 

Martti Kettunen, Forbicon Oy 

 

 

 



1 Selvityksen pohjatiedot ja tavoite 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy (KKS) 

toteuttavat yhteistyössä Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittamaa hanketta BIND – 

Bioinnovaatioiden edistäminen (A73644). Hanke toteutetaan vuosina 2018 – 2020. 

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla menetelmiä, joilla oppilaitosyhteisö yhteistyössä 

kehittämisyhtiöiden kanssa voi edistää alkuvaiheessa olevia keksintöideoita kohti 

niiden hyödyntämistä. Hankkeessa aktivoidaan kehittäjiä synnyttämään uusia ideoita ja 

tarjotaan asiantuntemusta ja välineitä ideoiden hyödyllisyyden arviointiin, jonka 

pohjalta tehdään esittelymateriaalit jatkovaiheissa tarvittavien kumppaneiden 

hankintaan. 

Saarijärveläinen keksijä H. Riekko on esittänyt projektille idean, jossa 

sellumassapohjaista materiaalia käytettäisiin metsänviljelyaineiston suojaamiseen 

heinittymiseltä. Massa estää heinän kasvun peittämältään alalta arviolta pari vuotta. 

Tässä ajassa puun taimi saa riittävän etumatkan kilpailevaan kasvustoon nähden. 

Lisäksi massaan voitaisiin lisätä muitakin ominaisuuksia lisäaineilla, esim. ravinteita ja 

hyönteisten torjunta-aineita, ehkä jopa tuhoeläimiä (hirvi, kauris) karkottavia aineita. 

Massan levitys tapahtuisi puhaltamalla reppuruiskulla uudistuskohteella massa puun 

taimen ympärille. Vaihtoehtoisesti massasta voitaisiin tehdä ”kylvöläjiä”, joihin laitetaan 

puun siemeniä. 

Tällöin voitaisiin välttyä maanmuokkaukselta, ainakin soveltuvilla kohteilla. 

Massasta on tehty alustavia testejä ja erilaisia seoksia toimivan ratkaisun löytämiseksi. 

Idean eteenpäin jalostamiseksi on tarpeellista saada asiantuntija-arvio 

perusteluineen seuraavista osa-alueista. 

1. Heinittymissuoja puun taimen ympärillä 
- konseptin käyttökelpoisuus, toteutusvaihtoehtoja 

- lisäominaisuudet, esim. mitä lisäaineita 
 

2. Kylvöläjä 
- konseptin käyttökelpoisuus, toteutusvaihtoehtoja 
- lisäominaisuudet, esim. mitä lisäaineita 

 
3. Muita lupaavia käyttökohteita 
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2 Selvityksen toteutustapa 
 

Selvityksen pohjatietoja ja tavoitteita tarkennettiin 12.10.2020 Saarijärvellä pidetyssä palaverissa, 

jossa paikalla olivat tilaajan edustaja T. Sauranen, keksijä H. Riekko sekä selvityksen toteuttaja 

Martti Kettunen. 

Pääosa selvityksen kannalta oleellisimmasta tiedosta kerättiin haastattelemalla alalla toimivien 

tärkeimpien organisaatioiden edustajia. Näitä organisaatioita olivat Tornator Oyj, Metsähallitus, 

Metsä Group, UPM, Mhy Pohjois-Karjala ja Viher-ympäristöliitto. Markkinapotentiaalin 

arvioinnissa käytettiin myös Luken tilastoja sekä Viher-ympäristöliitosta saatuja tietoja. 

 

3 Tulokset ja johtopäätökset 
 

3.1 Metsä uudistuskohteet 

Kun mietitään sellumassapohjaisen kalvon käyttötarvetta metsänuudistuksen heinäntorjunnassa, 

potentiaaliset käyttökohteet ovat rehevillä mailla, minne yleisimmin uudistaminen tapahtuu 

kuusentaimien istutuksella. 

Männyn istutus- ja kylvökohteet ovat karumpien maiden uudistuskeinoja, missä heinittyminen ei 

ole oleellinen ongelma taimien kasvulle. Alla olevan taulukon mukaan kuusen istutusta on tehty 

vuonna 2019 reilu 50 000 hehtaaria. 
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Luken tilastoimat metsikön uudistamiseen liittyvät työt vuonna 2019. Työmäärä hehtaareina, kustannukset euroina. 

(Lähde http://statdb.luke.fi/ ) 

Haastattelujen pohjalta taimien heinäystä tapahtuu pääosin metsänomistajien omana 

talkootyönä eikä heinäysmääriä ole yllä olevaan taulukkoon tilastoitu. Kustannussyistä heinäystä 

ei juurikaan tehdä varsinaisena normaalimaksullisena metsuri- tai metsäpalvelutyönä. 

Mikä on sitten selvityksen kohteena olevan menetelmän taloudellinen markkinapotentiaali? 

Haastatteluissa tuli selvästi ilmi, että vieraalla teetettynä syntyvä heinäyksen hehtaarikustannus on 

helposti yli 300 €/ha, joka on liian kallista eikä sitä sen takia teetetä. Selvää vastausta siihen, mitä 

heinäys saisi maksaa, en tietenkään saanut. Oma tulkintani keskustelujen pohjalta on, että sitä 

tehtäisiin tarpeellisimmissa kohteissa, jos kustannus on jossain 100-200 €/ha. Jos potentiaalisena 

hehtaarihintana käytetään 150 €/ha ja tuosta kuusenistutusalasta (reilu 50 000 ha) esim. 10 000 ha 

tarvitsisi heinäyksen, olisi noiden oletusten mukaan Suomen vuotuinen markkinapotentiaali 1,5 

milj. euroa. Laskelmassa on paljon oletuksia ja liikkuvia osia, mutta sen pohjalta voidaan sanoa, että 

metsäuudistamisen yhteydessä keksinnön potentiaalinen markkina Suomessa on maksimissaan 

muutamien miljoonien eurojen luokkaa vuodessa. 

 

http://statdb.luke.fi/
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Miestyönä tehtynä sellupohjaisen massan levitys mesien uudistusaloille on haasteellista ellei 

mahdotonta edellä mainituilla hehtaarihinnoilla. Levitysteknologian integroiminen 

istutuskoneisiin helpottaisi tämän kustannusongelman ratkaisemista. Koneellinen istutus on 

kuitenkin kuihtumassa, mikä näkyy edellä olleessa Luken taulukossakin. Koneellista istutusta 

tehtiin v. 2019 yhteensä 1133 ha, kun käsityönä istutusta tehtiin yhteensä reilu 73000 ha. 

Koneellinen istutus ei ole kaivuripohjaisena kehittynyt kustannuskilpailukykyiseksi. 

Tilastoitua tietoa siitä, millaisia tuhoja heinittyminen taimikoissa aiheuttaa, ei ole olemassa. 

Valtakunnan metsien inventoinnissa taimikon metsänhoidollista tilaa arvioidaan luokituksen 

(hyvä, tyydyttävä jne.) perusteella, mutta siinä luokituksessa ei arvioida mahdollisen tilan 

heikkenemisen syitä. Tuhojen osalta VMI:n tiedoissa tilastoidaan syitä karkealla tasolla ja 

lähimmäksi heinien aiheuttamaa taimen tuhoutumista kuvaa syy ”kilpailu elintilasta”, joka tosin 

sisältää muitakin syitä, kuin heinien aiheuttaman tuhon ja toisaalta tätä tietoa ei saada 

kehitysluokittain. Haasteena heinittymisen aiheuttamien tuhojen tilastointiin on se, että jos 

taimikossa todetaan kuolleita taimia tai aukkoisuutta (taimi tuhoutunut aiemmin eikä ole enää 

nähtävissä), on tuhon alkuperäisen syyn selvittäminen monesti vaikeaa tai mahdotonta. 

Muita keskusteluissa esille kommentteja ja asioita: 

• Kaikki metsään levitettävät aineet tulee olla ympäristöystävällisiä. Sellupohjainen massa 
voisi olla sellainen. 

• Mätästysalueilla heinä alkaa vaivata vasta kolmantena vuonna istutuksesta, joten koneellisen 
istutuksen yhteydessä ruiskutetun kalvon tulisi kestää pidempään, kuin tuon kolme vuotta, että 
siitä olisi hyötyä. 

• Rehevillä kuusen istutusalueilla, missä on runsaasti typpeä, saattaa boorin puute aiheuttaa 
latvanvaihtoa ja muita kasvuhäiriöitä. Näillä alueilla heinäntorjuntamassan seassa voisi olla 
booria n. 2 kg/ha. 

• Käytöstä poistuneiden peltojen ja turvetuotantoalueiden metsitykseen ollaan 
suunnittelemassa Kemera tukea. Markkinapotentiaaliksi on arvioitu yhteensä n. 100 000 ha. 
Noiden peltojen osalta heinäystarvetta tulee olemaan. 

• Jos koneelliseen istutukseen tulee toimiva jatkuvatoiminen ratkaisu, voi koneellinen istutus 
lisääntyä. Myös muiden hyötyjen integroiminen istutukseen (lannoitus, heinäntorjunta ym.) voi 
parantaa koneellisen istutuksen kilpailukykyä. 

• Taimitassun käyttö mekaanisena heinittymisen esteenä on tutkimuksissa lisännyt 
tukkimiehentäiriskiä tarjoamalla suojan tukkimiehentäille. 
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3.2 Viherrakentaminen 

Viherrakentamisessa rikkakasvien torjuntaa katteiden avulla käytetään pensasistutuksissa. 

Rikkakasvien torjunta tehdään pääasiassa kuorikatteilla ja/tai kasvua rajoittavilla harsokankailla. 

Kuorikatetta levitetään n. 7 cm:n kerros. Tällaisen viherrakentamisen markkinapotentiaalista ei 

tähän selvitykseen käytettävissä olevilla resursseilla ollut kovin luotettavaa tietoa saatavissa. 

Jotakin suuruusluokkaa saa kuitenkin Helsingin kaupungin viheralueista, joissa katettavia 

pensasistutuksia vuonna 2014 oli 55 ha. 

Kuorikatteen hinta esim. Mustankorkean nettisivuilla on n. 40 €/m3 henkilöauton 

peräkärryllä noudettuna. Kuljetus- ja levityskustannukset vaihtelevat luonnollisesti paljon 

tapauskohtaisesti. 

Viherrakentamisessa isommissa kohteissa katteen valitsee suunnittelija, jolloin katteen 

ulkonäölläkin on merkitystä. Kun mietitään sellumassasta tehdyn kalvon ominaisuuksia, pitää 

kalvon läpäistä kaasuja ja nesteitä, että pensaiden juuret saavat happea ja vettä. Jos kalvo on 

tiivis, ei katteen yhtäjaksoinen pinta-ala voi olla kovin suuri. 

Viherrakentamisessa sellupohjaisen kalvon toimittaminen kohdealueelle ja levittäminen 

pensaiden juurille on mahdollista kehittää työkustannusten osalta kilpailukykyiseksi. 

Työkustannusten lisäksi kilpailukykyyn vaikuttavat muut ominaisuudet, kuten mekaaninen 

kestävyys, tiiveys, ekologisuus, imago ja ulkonäkö. 

 

3.3 Aiempaa tutkimusta aiheesta 

Heinittymisen mekaaniseen torjuntaan ruiskutettavalla massalla on tehty kehitystyötä aiemminkin. 

Kari Tiilikainen ja Riitta Kemppainen ovat kehittäneet turpeen, pyrolyysiöljyn ja veden 

sekoitukseen perustuvan ruiskutettavan massan, johon haetun patentin oikeudet ovat Luken 

hallinnassa 

https://fi.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=fi_FI&FT=D&

date=2019 0215&CC=FI&NR=127775B&KC=B 
 

Kyseistä massa on testattu pääasiassa viherrakentamisen puolella ja Turun kaupungin kanssa 

vuonna 2019 tehdyistä kokeista on myönteisiä kokemuksia. Kyseisen menetelmän laajemmassa 

hyödyntämisessä on yhtenä hidasteen mahdolliset REACH -luvituksen ( 

https://tukes.fi/kemikaalit/reach#e8583af0 ) vaatimukset pyrolyysinesteen osalta. 

 

https://fi.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=fi_FI&FT=D&date=20190215&CC=FI&NR=127775B&KC=B
https://fi.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=fi_FI&FT=D&date=20190215&CC=FI&NR=127775B&KC=B
https://fi.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=fi_FI&FT=D&date=20190215&CC=FI&NR=127775B&KC=B
https://tukes.fi/kemikaalit/reach#e8583af0
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3.4 Johtopäätöksiä ja esityksiä jatkoon 

Sellupohjaisen massan mekaanisia ominaisuuksia on tutkittu aiemmissa hankkeissa Tilaajan ja 

Keksijän toimesta. Niistä tutkimuksista saadut tiedot eivät ole vielä riittäviä lopullisten 

johtopäätösten tekoon. Lisää tietoa tarvitaan mm. sellupohjaisen kalvon kestosta ja 

ominaisuuksista useiden vuosien (3-5 v.) maastossa olon jälkeen. 

Metsänuudistuksen osalta lupaavin mahdollisuus päästä hyödyntämään keksintöä on silloin, 

jos koneellinen istutus saadaan uudelleen nousuun. Manuaalisen massan levityksen osalta on 

vaikea nähdä tällä hetkellä markkinarakoa nykyisessä metsänhoitoketjussa. 

Viherrakentamisessa sellupohjaisen massan levitystekniikka on saatavissa kilpailukykyiseksi eikä 

materiaalikustannuskaan tulle esteeksi taloudellisessa kilpailukyvyssä. Kuten aiemmin todettu, 

viherrakentamisessa kilpailukyvyn ratkaisevat muut tekijät, joista meillä ei sellumassan osalta ole 

tällä hetkellä riittävästi tietoa. 

Keskusteluissa esillä olleet potentiaaliset muut käyttökohteet edellyttävät myös pidempiaikaista 

systemaattista testaamista. Testaamisen hajauttaminen moneen eri markkinaan voi syödä liikaa 

resursseja suhteessa markkinapotentiaaliin. Siksi ehkä jatkomietintään kannattaa valita ensin yksi 

lupaavin markkina, joka tämän selvityksen pohjalta on viherrakentaminen. 

Yhteistyömahdollisuudet Luken kanssa kannattaa myös selvittää, koska he ovat jo tehneet 

turvepohjaisen massan osalta omia testejään ja hankkineet muutenkin osaamista aihealueelta. 

Heillä voi olla lisätietoja myös viherrakentamisen markkinapotentiaalista ja yhteistyötahoista. 
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Liite 10. Better leather (Ecohive) -osaprojektin raportti 

Report of the Bind idea project  

Name 

First name: Better Leather 

This was the original name of the project as our initial idea was to create artificial leather by 

utilizing mushroom mycelium. 

Final name: EcoHive 

After realizing the extreme complexity of our initial idea, the project took a turn towards 

creating three dimensional shapes out of forest industry side-streams and mushroom 

mycelium. The practical application of this idea was a prototype of a biodegradeable beehive 

made of sawdust and mushroom mycelium. 

Participants 

Project Administration 

Organization: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy / Bind-projekti 

 

Idea owners 

A. Reuter and Vasco Fachada 

Project timing 

April 2019 – February 2021 

Project idea 

Our idea is to use fungal organisms in turning agricultural- and forest industry byproducts into 

sustainable biomaterials that have a wide range of applications from faux-leather in consumer 

goods to Styrofoam replacements in product packaging and beyond. In other words, we use 

mushrooms to upcycle waste into sustainable design. 

6. Project aims 

1. Study the properties of different mycomaterials (mushroom materials)  
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2. Demonstrate practical applications for mycomaterials 

3. Test the suitability of different forest industry by-products as growth medium for 

mushroom mycelium 

4. Test the growth parameters of different mushroom species in different by-product 

mediums 

5. Assemble a mycomaterial beehive that demonstrates the material’s key qualities 

6. Produce presentation materials to present the project for possible further fund raising. 

 

Project implementation 

Patent search with Kespat 

In the beginning we consulted a patent agency (Kespat) to conduct an international search for 

the novelty of the idea. There were quite many patents regarding mushroom materials but the 

application into a beehive was something new. 

Experiment 1: Testing the growth of different polypore species in various mediums 

First we collected samples of a number of specimens growing in the nearby forests of Jyväskylä. 

The samples were cultivated on a petri dish to produce living mycelium for future experiments. 
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The mycelium was transferred from petri-dishes on to sterilized materials in decanter glasses 

and incubated in 28 c to see which species thrived in which mediums. 
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Experiment 2: Growing reishi on different mixtures from Biokas-project 

In this experiment we collaborated with Biokas-project workers who were testing different 

wastematerial mixtures for making biodegradable planter pots. Our aim was to find a mixture in 

which reishi would grow a strong mycelium network that would bind the planter pot together 

and give it structural strength as well as water resistance. 

 

Mixture n.10: Moderate growth 

 

Mixture n.8: Very good growth 
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Mixture n.9: Poor growth. The mycelium doesn’t seem to be interested in the material at all 

and is only growing one long strand looking for food on the other side of this material. 

 

Mixture n.3: No growth at all 

CONCLUSION: 

Ganoderma mycelium could be used as a biological binding agent for producing planter pots 

and other items from different forest industry sidestreams. The mycelium holds the particles 
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together well and makes the structure strong enough to stay intact even when in contact with 

water. 

Prototype 1: Planter pot 

The first tangible prototype to demonstrate the material properties was a planter pot made of 

sterilized hemp hurds that were bound together by Ganoderma (Lakkakääpä) mycelium. To 

produce the first prototype we had purchased the following materials: 

• 2 bales of hemp hurds from Hankkija 

• Autoclavable substrate bags from Glückspiltz 

• Ganoderma Lucidum spawn from Glücksplitz 

Other fungus strains were also ordered from Glückspiltz as well as Helsieni but the mycelium 

they produced did not meet our standards for structural strength so we decided to use 

ganoderma which provided by far the strongest structure. 
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Prototype 2: Elements for a beehive 

After the concluding that the material properties for the first prototype were good enough for 

further development, we collaborated with an industrial designer who designed the molds that 

we needed for casting the elements. The ordered items included: 

- Technical drawings with precise measurements 

- 3D-models for mold production 

  

At this point we also hired a graphic designer to design the visual identity of the project and to 

create professional presentation materials. The items ordered from the designer were: 

- Logo 

- Presentation template 

- One-pager 
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Initially we were planning to get the casting molds produced by vacuum forming from plastic 

sheet but the offers we received surpassed our budget so we decided to get them 3D-printed 

instead. 

 

At this stage we also ordered some pre-made sawdust + Ganoderma material from Kääpä 

Biotech as well as Grown.bio as they are experts in the field and were able to produce more 

consistent quality material than we ourselves. 

 

The moulds were filled with sawdust that had been colonized by ganoderma mycelium. 
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The material was left to incubate on 28 celcius for 5 days 

 

 

The pieces were then assembled into a box 
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The box was further incubated in a humidity chamber during 2 more days to grow a uniform 

white surface. 
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The result was very pleasing on most part but some small spots of bacterial contamination 

occured due to the sub-optimal sterility of our working environment. 

 

The resulting elements were light weight, insulating and durable enough for this purpose. The 

strength of the material can be improved by varying the medium and possibly by breeding a 

stronger strain of Ganoderma specifically for this purpose. 

 

The assembled beehive fulfilled the requirements for a successful prototype. At the end of the 

project we contracted a professional photographer to take photos that can be used in the 

projects presentation materials.  
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Conclusions: 

The material is very suitable for this purpose but more work is required to improve the 

production process so that the elements can be produced without a significant loss to 

contaminations. Also work needs to be done to prevent the elements from disforming and 

bending when dried.  

Experiment 2: Growing Ganoderma on birch bark 

We tested if birch bark could be utilized as a growing medium for the mushroom mycelium. 

after hydrating and sterilizing the powdered bark, we inoculated it with some Ganoderma 

mycelium and incubated in room temperature. The result was that the fungus grows 

fantastically on the bark, creating a strong mycelium structure and even producing a fruitbody, 

meaning that it can extract a good amount of nutrients from this medium.  
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Experiment 3: Growing different surfaces on a block of sawdust + ganoderma 

Exposing a part of the mushroom block to air during incubation resulted in the growth of a 

specialized leather-like surface material that was stronger than the regular mycelium. 
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Conclusions and recommendations 

The prototype turned out so well that with some adjustments in the structure we could already 

produce a small number of beehives for field testing in the summer of 2021. If the field tests 

produce positive results then the next step would already be the creation of the first version for 

commercial distribution. 

Hunajayhtymä has expressed their interest in collaborating to develop the idea further and as 

the largest beekeeping supplies distributor in Finland they are a logical partner for the 

commercialization process. Next we would need to consult a business incubator such as 

Yritystehdas to get ideas on different models for further development and contractual options 

for collaboration with future partners.  
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Liite 11. Kuljetusdrone osaprojektin raportti 

Osaprojektin nimi: Kuljetusdrone 

Projektin osapuolet:  

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 

 

M. Pekkarinen 

 

AIKATAULU JA TOTEUTUS 

Projektin asettamissopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2019, jonka jälkeen aloitettiin 

projektin toteuttaminen. Ensimmäisessä vaiheessa etsittiin drone -lennättäjä, joka pystyisi 

toteuttamaan projektin testi/todentamislennot. Testauksien suunnittelu aloitettiin myös 

samaan aikaan. 

Neuvottelut dronen lennättämisestä ja testeistä käytiin Muuramessa huhtikuussa 2019, jonka 

jälkeen tarjouksen perusteella tehtiin myös päätös lennätyspalvelun hankinnasta 

muuramelaiselta VideoDrone Finland Oy:ltä.  

Ensimmäinen testipäivä järjestettiin Karstulassa toukokuun 2019 puolessa välissä. Testissä 

lennätettiin taimilaatikkoa aukealla kentällä (pienoislentokenttä, Portable Airport, Karstula), 

jolloin päästiin selvittämään tuulen vaikutusta rahdin kuljettamiseen, mitattiin kuljettamiseen 

menevää aikaa sekä testattiin, kuinka taimilaatikko saadaan haluttuun pisteeseen tähystäjän 

avustuksella. 

Toinen testipäivä järjestettiin aidossa ympäristössä Karstulassa kesäkuussa 2019. Tällöin 

testattiin ja todennettiin tähystäjän avustuksella tapahtuvaa rahdin kuljettamista (EVLOS –

lentoa) sekä pystyttiin havainnoimaan ja vertailemaan oikeassa ympäristössä taimilaatikon 

kuljettamisen eroja (vanha tapa vrt. uusi tapa). 

Testien jälkeen koottiin testipäivien anti yhteen ja todettiin, että Dronen hyödyntäminen 

taimien kuljettamisessa tuo todellisen edun lähinnä nopeuden sekä osittain myös lentämisen 

puolelta. Käytännössä dronea hyödyntämällä voidaan taimien istuttaminen aloittaa 
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huomattavasti nykyistä aikaisemmin, koska märät olosuhteet eivät hankaloita taimilaatikoiden 

kuljettamista kohteeseen (nykyisin käytössä suuria mönkijöitä ja muita painavia työkoneita). 

Syksyn 2019 aikana kävimme myös useita keskusteluita viranomaisen, Traficom, kanssa 

dronekuljettamisen riskeistä sekä luvituksista.  

Näiden testien, kokemusten ja keskusteluiden pohjalta voidaan sanoa, että dronen 

hyödyntäminen taimien kuljettamisessa on erittäin kannattavaa sekä helposti toteutettavaa 

liiketoimintaa, joka tuo tuntuvia hyötyjä yrittäjällä.  

Hankkeen jälkeen, loppuvuodesta 2019, etsimme yrittäjän kanssa suurempaa miehittämätöntä 

ilma-alusta, joka pystyisi viemään istutusalueella täysiä taimilaatikoita (noin 10 kg). Tällainen 

löytyi ja kyseisestä laitteesta on parhaillaan neuvottelut meneillään. Tarkoituksena on kuitenkin 

päästä kokeilemaan taimien kuljettamista oikeassa liiketoiminnassa jo vuoden 2020 aikana. 

Idean kuvaus 

Taimien maastokuljetus kopteri. Taimien siirto kuviolle metsätien varrelta. Kyse on tuotteesta.  

Kyseistä kopteria voi myös käyttää myrsky, lumi ym. tuhojen tarkistamiseen, töiden valvontaan, 

maastorajojen avaamisten kohdentamiseen, jäätilanteiden seurantaan, peltovalvontaan ja 

maastopalojen valvontaan. 

Osaprojektin tavoitteet 

Selvitetään testaamalla ja todentamalla uudenlaisen puuntaimien liikuttamisen hyödyt ja haitat 

verrattuna nykyiseen toimintatapaan. Testaamisen ja todentamisen aikana arvioidaan uuteen 

toimintatapaan liittyvät riskit ja selvitetään niiden minimointi, riskianalyysi.  

 

Testaamisen ja todentamisen aikana selvitetään VLOS (Visual Line Of Sight) sekä EVLOS 

(Extended Visual Line Of Sight) lennättämisen tarve ja kuinka jatkossa toimintaa / palvelua 

voidaan lähteä toteuttamaan. 

Toteutus 

Projektin toteutus on kuvattu aikataulu –osiossa. 



Raportti  

 

 
 
 

Keskeiset tulokset 

Taimilaatikoiden lennättämisen pilotointi onnistui ja samalla todennettiin suoraan 

lennättämisen etu vrt. nykyinen, perinteinen toiminta. Käytännössä (yrittäjän arvio) drone-

lennättämisellä päästään jopa 30-50 % parempaan ja nopeampaan tulokseen kuin perinteisellä 

taimien kuljettamisella, riippuen paljon maastosta.  

Suurin etu tässä on se, että istuttajan ei tarvitse kulkea tyhjin käsin istutusalueella vaan 

taimilaatikot on levitetty dronella aukolle järkeviin paikkoihin. Jo pelkästään tällä tavalla 

saadaan tehostettua ja nopeutettua huikeasti itse istutustoimintaa. 

Hyötyä tulee lisää mitä vaikeammassa paikassa istutettava alue sijaitsee. Esim. Jos istutettava 

alue on ojan / ojien takana, vaikeutuu perinteinen taimien kuljettaminen (kävely, mönkijä tm.) 

huomattavasti. Lennättämiseen ojilla tai muilla maaesteillä ei ole vaikutusta.  

Johtopäätökset ja suositukset 

Kuljetusdrone osaprojektissa päästiin testaamaan yrittäjän ideaa hyvin nopeasti, koska 

projektitiimistä löytyi valmiiksi riittävää asiantuntiuutta sekä hyvät ja toimivat verkostot. Näiden 

vuoksi projektin toteuttaminen oli nopeaa ja tehokasta.  

Projekti palveli hienosti yrittäjän idean todentamista ja näin pystyttiin suunnittelemaan selkeät 

jatkotoimenpiteet yrittäjälle osaprojektin päättymisen jälkeen. Paikallisten kehittämisyhtiöiden 

rooli jatkotoimenpiteiden toteuttamisessa oli myös merkittävä yrittäjän näkökulmasta. 

Osaprojektin tuloksena pystytään suosittelemaan miehittämättömien ilma-alusten (dronejen) 

käyttöä ja kokeilua hyvinkin perinteisissä tehtävissä. Kuten tässä kyseisessä pääosin taimien 

kuljettamiseen liittyvässä testissä huomattiin, dronen käyttöönotto ei välttämättä tuo 

yritykselle suoraan mitään uutta tuotetta/palvelua tai näy suoraan liiketoiminnassa vaan se 

helpottaa ja parhaassa tapauksessa nopeuttaa nykyistä liiketoimintaa merkittävästi. Lisähyöty 

tulee siis välillisesti esille. 

Projektin kannalta osaprojektin toteuttamisessa huomattiin merkittävä etu valmiiden 

verkostojen hyödyntämisestä sekä olemassa olevien asiantuntijoiden käyttämisestä. Tulevissa 

projekteissa kannattaa myös huolellisesti kartoittaa mahdolliset projektien toteuttamisen 

kannalta hyödyllisten verkostojen käyttömahdollisuus.  
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Liite 12. Kuusenkerkkäimuri osaprojektin raportti 

Kuusenkerkkäimuri -osaprojektin toteutusraportti  

Idean nimi 

Kuusenkerkkä imuri  

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Idean esittäjä 

Nimi: J. Viirimäki 

 

Projektin toteutusaika 

1.5.2019 – 30.9.2020 

Idean kuvaus 

Laite on imuri, jonka päässä on suppilo. Kerkän leikkaaminen tapahtuu suppilon yläpuolella ja 

leikkuun jälkeen leikattu kerkkä tippuu suppiloon, jossa on imu. Imu vie kerkän säiliöön. Laiteen 

suppilon reunaan voi laittaa myös sähkökäyttöisen leikkurin (vrt. kuusiaitaleikkuri tai trimmeri). 

Laitteella ns. parturoidaan kuusi kerkistä. Kerkät siirtyvät imurin letkua pitkin säiliöön. Laitteisto 

voi olla akkukäyttöinen kannettava n. 20 litran säiliöllä tai mobiili mönkijän päälle rakennettu 

aggregaatteineen ja varastosäiliöineen. Kyseisen laitteen kokoaminen tapahtuisi olemassa 

olevaa tekniikkaa yhdistelemällä; imuri, välisäiliö, imurin letku suppilolla ja leikkuri. 

Laite helpottaa ja ennen kaikkea nopeuttaa kuusenkerkkien keruuta. Nykyään kuusenkerkkiä 

kerätään käsityönä yksitellen ja päiväsaanto jää melko alhaiseksi. Kuusenkerkkäimurilla työ 

nopeutuu ja saanto kasvaa merkittävästi. Työn rasittavuus laskee ja työtä jaksaa tehdä 
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pitempään. Kuitenkin kerkkien keruun sesonki on lyhyt ja silloin työ täytyy olla tehokasta. 

Saadaan markkinoille enemmän kuusenkerkkää, mikä mahdollistaa myös käytön volyymin 

kasvattamisen.  

Tavoitteet 

Projektissa selvitetään alustavasti idean hyödyllisyys ja toteutettavuus. Keskeiset selvitettävät 

asiat ovat: 

a) Selvitettävä asia 1: 

Millaisia imureita ja katkaisulaitteita on olemassa muitten luonnonraaka-aineitten keräämisessä 

esim. teelehtien ja puuvillan osalta 

b) Selvitettävä asia 2: 

Laitteen toimivuuden testaukset käytännön olosuhteissa ja tekniset kehitystarpeet  

c) Selvitettävä asia 3: 

Laitteen tuottavuuden mittaaminen ja hyötyjen arvioiti verrattuna nykyisiin käsityövaltaisiin 

menetelmiin  

d) Selvitettävä asia 4: 

Kerättyjen kuusenkerkkien laatuarviointi; puhtaus, rakenne  

e) Selvitettävä asia 5: 

Työturvallisuusmääräykset 

f) Selvitettävä asia 6: 

Laitteen soveltuvuus suoraan tai modifioituna muitten luonnontuotteiden keruuseen (kanervan 

kukat, mustikan lehdet)  

Toteutus 

Maastotestaus Ähtäri 7.5.2019 
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Hankitut tarvikkeet: Polttomoottorikäyttöinen lehtipuhallin-imuri, akkukäyttöinen 

monitoimileikkuri, ilmastointiteippiä, mehupurkkeja suppiloiksi yms., pientarvikkeita 

• Lehti-imurin imuvoiman testaus käyttäen pieniläpimittaista kotipölyimurin letkua,  

• Monitoimileikkurin leikkuuvoiman testaus kuusenoksaan (ei uutta kerkkää) 

o hyvä leikkuuteho 

o hieman raskas, ei ergonomisesti paras mahdollinen 

Saadut kokemukset 

• Imuletkun tulee olla läpimitaltaan suurempi ja pidempi 

• Eri menetelmiä ja niiden tehokkuutta tulee testata maasto-olosuhteissa 
 

Maastotestaus Ylistaro 28.5.2019 

Hankitut tarvikkeet: kirkasta elintarvikemuoviputkea läpimitta 51 mm ja 63 mm 

• Tehty alustava koesuunnitelma, kuinka vertailla eri laitteita, menetelmiä ja niiden 
tuottavuutta. Ensimmäinen vertailu: 

o Käsinkeruu + muovisanko 

o Monitoimileikkuri + muovisanko 

 

 

  

Kuva 1: Kuusenkerkän käsinkeruu sankoon 

Kuva 2: Kuusenkerkän leikkaaminen monitoimileikkurilla sankoon 
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Tulokset  

o Käsin keräämisessä liike maassa olevaan sankoon on pitkä, joka hidastaa työtä. Tai 
toisessa kädessä oleva sanko estää molempien käsien käyttämisen keruussa  
(kuva 1). 

o Monitoimileikkurilla työskenneltäessä on sangon oltava toisessa kädessä. 
Leikkaaminen on epävakaata ja ergonomisesti raskasta pidemmän päälle. 
Vapaassa kädessä tulee olla viiltosuojahanska, joka suojaa leikkurin terältä  
(kuva 2). 

o Käsin kerätty kerkkä on puhtaampaa ja parempaa laadultaan  

Päätelmä: 

o Keruuastian on oltava vartalossa kiinni/roikuttava kaulassa, jotta molemmat kädet 
ovat keruutyössä käytettävissä. Tällöin myös poimittu kuusenkerkkä saadaan 
paremmin talteen. 

Seuraava testaus 

o Käsinkeruu ja metsätaimille tarkoitettu taimivakka 

o Monitoimileikkuri ja taimivakka 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3: Kuusenkerkän käsinkeruu vakkaan 

Kuva 4: Kuusenkerkän leikkaaminen monitoimileikkurilla vakkaan 
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Tulokset 

• Käsinkeruu ja metsätaimille tarkoitettu taimivakka  

o Punnittu tulos, 304 g/5 min => n. 3 kg/h 

• Monitoimileikkuri ja taimivakka  

o Punnittu tulos, 260 g/5 min => n. 2,6 kg/h 

Päätelmät: 

• Tehokas keruu edellyttää, että molemmat kädet ovat käytössä (kuva 3) 

• Erillinen leikkuri ei ole tehokas ratkaisu (kuva 4) 

• Käsin keruu kannattaa tehdä peukaloiden kynsillä, jolloin tuore kerkkä katkeaa helposti  

(kuva 5) 

• Saatavuuteen vaikuttaa olennaisesti kerkän pituus (kasvukauden vaihe). Testitilanteessa        

kerkän pituudet olivat n. 50 % lopullisesta tulevasta pituudesta (kuva 6) 

• Keräämisestä huolimatta osa kerkistä jää ottamatta, joten sillä ei ole puun kasvua  

haittaavaa vaikutusta. Eikä kerääjä yllä kovin korkealle. 
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Seuraava testaus 

• Käsinkeruu ja imuri  

Tulokset: 

• Imuriin asennettu läpinäkyvä elintarvikeletku (Ø 51 mm) osoittautui aivan liian raskaaksi  

ja jäykäksi. Imuletkun pitäminen kainalossa tai polvien välissä keruutilanteessa oli lähes  

mahdotonta. 

o Punnittu tulos, 251 g/5 min => n. 2,5 kg/h 

o Imuri hakkaa kerkät tiiviiksi massaksi (kuva 7) 

• Onko ostajalle soveltuvaa ? 

o Toki helppo pakastaa, vie vähemmän tilaa myös kuljetuksessa 

 

 

 

Päätelmät: 

• Imuriputki pitää vaihtaa kevyempää versioon, läpimitta sen sijaan on oikean kokoinen.  

Paras vaihtoehto on muotoon palautuva pölyimurinletku. 

• Imuriletkun kerääjän puoleiseen päähän tulee asentaa laakea suppilo, joka imee kerätyt  

kerkät.  

• Keräyssuppilo tulee olla kerääjän vatsan kohdalla, siten, että molemmat kädet ovat  

vapaana. Keräysletkun tulee kerääjän sivulta (kyljeltä) joko vyömäisellä tai raivaussahan  

valjaita muistuttavalla kiinnitysmenetelmällä. 

  

Kuva 7: Imurin murskaamaa kuusen kerkkää  
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Seuraava testaus tehtiin koivulehdelle, jolla haluttiin selvittää imumenetelmän soveltuvuus 
muille luonnontuotteille 

• Koivunlehtien käsinkeruu ja vakka  

o Punnittu tulos, 421 g/3 min => n. 8 kg/h 

Tulokset: 

• Koivunlehtien riipiminen on erittäin nopeaa (kuva 8) 

o Imurille ei punnittua tulosta 

• Onko ”Imurilaatu” soveltuvaa ostajille (kuva 9)  

 

 

 

 

 

 

Kuva 8: Käsin riivittyjä koivun lehtiä 

Kuva 9: Imurin murskaamaa koivun lehteä 
 

Sovitut jatkotoimenpiteet: uudet kenttäkokeet paremmilla lisävarusteilla 13.6 Ylistarossa 

• Kevyempien letkujen ja suppiloiden hankinta 

• Laatuvaatimusten tiedustelu kerkkien ostajilta 

• Testattavat vaihtoehdot  

o käsin + vakka 

o käsin + imuri 

 

Puhelinkeskustelu K. Misikangas, Tuotepäällikkö ja partneri, Arctic Warriors Oy 29.5.2019 

• Jalostaja, joka ostaa vain Lapista kerättyä kuusenkerkkää 

• Tuoreena toimitus saman päivän aikana, vastaanottopäässä vielä seulonta pöydällä ja  

laaduntarkistus ennen pussitusta 

• Kerääjänä metsäpalveluyritys, jonka metsurit keräävät käsin taimivakkaan. Kokoavat  
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elintarvikepaperisäkkeihin (pidettävä avattuna). Kosteus haaste säkkien kestävyydelle. 

• Myös muita kerääjiä verkostossa. Kukin kerääjä merkitsee tiedot säkkiin =>  

laadunvarmistus / kontrolli helpompaa. 

• Kerkkä saa olla kookkaampaa, koska jalostavat sitä eteenpäin (vrt. ravintolat) 

• Eivät ota vastaa pakastettua kerkkää laadunhallinnan takia  

• Rikkoutuneet kerkät eivät ole ongelma (mutta onko rikkoutunut liikaa imurissa?) 

• Kiinnostunut laitteen avulla saavutettavasta tehokkuudesta => saa olla yhteydessä! 

 

Maastotestaus Ylistaro 13.6.2020 

Hankitut tarvikkeet: harmaata pölyimuriputkea Ø 51 mm, sisäpinta sileä ja rehukauha  

Ennen maastokokeita testattiin imurin toimivuutta eripituisilla ja eri läpimittaa olevilla 

pölyimuriletkuilla. Imuvoima riittää hyvin kymmenen metrin pituuteen, Ø 51mm. Syöttösuppilo 

(=kauha) kiinnitettiin kerääjän päällä oleviin raivaussahan valjaisiin (kuva 10). Näin saatiin 

molemmat kädet vapaaksi kerkkien keräystä varten. Imuri ja keräyssäkki laitettiin roikkumaan 

puuhun (kuvat 11 ja 12). Kaasukahva lukittiin nippusiteellä täyden imuvoiman varmistamiseksi. 
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Kuusenkerkkien kerääminen oli huomattavasti hitaampaa kuin pari viikkoa aikaisemmin 

tehdyissä testeissä, sillä kerkkä oli jo puutunut, eikä irronnut vaivattomasti. Tämän takia testaus 

keskeytettiin, eikä virallista tulosta saatu.  

Keskeiset tulokset 

Imuriletkun kanssa kulkeminen maastossa on hankalaa. Oman haasteensa tuo se, että imuri 

silppuaa kerätyn materiaalin. Toki tämä mahdollinen ongelma on teknisillä muutoksilla 

poistettavissa. Laitteen käytön työtä tehostava vaikutus on kyseenalainen kuusen kerkän 

keräämisessä. Sen sijaan se soveltuu hyvin koivun lehtien keräämiseen. Laite ja siihen integroitu 

säiliö voitaisiin asentaa mönkijän päälle, ja kerätä melko suuri alue kerralla.  

Kuva 10: Syöttösuppilo kiinnitettynä kerääjän eteen 

Kuva 11. Imurin nostettuna kuusen oksaan roikkumaan 

Kuva 12. Imurin säkki 

Kuva 13. Imuteho riittää jopa 10 m:iin 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Keksijän kanssa keväällä 2020 pidetyssä puhelinpalaverissa on päädytty ratkaisuun, että laitteen 

lisätestejä kuusen kerkän keruuseen ei enää tehdä. Imuratkaisulla ei saavuteta sitä 

toiminnallista hyötyä mitä ennakko-odotus oli.  

Keksijä on ollut itse mukana maastotesteissä ja tuotekehityksessä. Hänelle on toimitettu tämä 

tehty toteutusraportti.  

Karstula 26.5.2020 

  




