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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jätevedenpuhdistamojen mädätettyjen lietetuotteiden 
soveltumista siirtonurmikon tuotantoon. Hanke oli esikoetyyppinen kattavampien pilottityyppisten 
kenttäkokeiden mahdollistamiseksi. Termofiilisen biokaasuprosessin kuivatulla mädätys-
jäännöksellä tehtiin ensin nurmikon taimettumista selvittävä astiakoe.   Astiakokeessa hiekka oli 
pohjakasvualustana. Mädätysjäännös (MäJä) sekoitettiin hiekkaan siten, että käsitellyn 
kasvualustan paksuus oli 2 cm eli siirtonurmikon nostossa ajatellun poistuman paksuus.  Kahdessa 
koejäsenessä tehtiin mädätysjäännökselle kalkkistabilointi. Koejäsenet olivat: 1) Hiekka ; 2) 4 mm 
MäJä,  3) 8 mm MäJä; 4) 12 mm MäJä, 5) 16 mm MäJä (jätetty hiekan päällä sekoittamatta 
pintakerrokseen), 6) 12 mm MäJä, hiekka ja kalkki sekoitettuna yhdessä, 7) 12 mm MäJä 
sekoitettuna kalkin kanssa. Hiekka sekoitettu 2 vrk kuluttua. Kalkkistabiloinnissa kalkkimäärä oli 10 
kg sammutettua kalkkia / 1 m3 mädätysjäännöstä. Nurmikon siemenseoksena käytettiin 
siirtonurmikontuotantoon soveltuvaa niittynurmikka-puistonataseosta (niittynurmikka 53 % +  
puistonata 47%). Kylvömäärä oli 1,5 kg/a. Koe kylvettiin 17.5.2010.  Koe päätettiin kolmen 
kuukauden kuluttua perustamisesta. Nurmikon itäminen ja perustuminen onnistui kokeessa hyvin 
ja kasvustot saavuttivat lähes 100 prosentin viherpeittävyyden. Nurmikko perustui myös suurimpia 
mädätysjäännöskerrosta käytettäessä. Kasvuston viherpeittävyys ja vihermassan paino kasvoin 
käytetyn mädätysjäännösmäärän kasvaessa. 

Tutkimuksessa kokeiltiin myös nurmikon perustumista betonipohjalle tehdyllä ohuella - noin 3 cm 
paksuisella hiekka & mädätysjäännöskasvualustalla. Kesä 2010 oli poikkeuksellisen kuuma ja 
kokeilussa ei pystytty järjestämään tasaista ja riittävää sadetusta kasvustoille ja koe keskeytettiin. 
Vastaava kenttäkoe perustettiin 8.7.2010 hietasavipellolle Jokioisiin. Ruutukoko oli 100 cm x 40 
cm. Kasvualusta koeruuduille tehtiin mittaamalla alalle tarvittava määrä, sekoittamalla ao. seos 
betonimyllyllä, ja levittämällä ao. kasvualusta ruudulle mahdollisimman tasaisesti. Kokeessa olivat 
seuraavat 10 kasvualustakoejäsentä: 1) Kompostimulta (10 mm); 2) 1 mm MäJä + 5 mm hiekka; 3) 
2 mm MäJä + 3 mm hiekka; 4) 3 mm MäJä + 2 mm hiekka; 5) 5 mm MäJä; 6) 5 mm MäJä + 2 mm 
hiekka; 7) 2 mm MäJä; 8) 5 mm maanparannuskomposti; 9) 5 mm maanparannuskomposti + 5 
mm hiekka sekoitettuna; 10) Hietasavipelto. Koekasvustoin olivat niittynurmikka-
puistonatasiemenseos ja Englanninraiheinä. Kokeessa oli neljä toistoa. Siirtonurmikkojen irrotus 
tehtiin lokakuussa 2011 eli runsaan vuoden kasvatuksen jälkeen. Sekä Englanninraiheinä että 
niittynurmikka-puistonatanurmikot saavuttivat lähes 100-prosentin viherpeittävyyden vuoden 
kuluessa kylvöstä. Niittynurmikka-puistonatanurmikon siirtopalojen venytyskestävyys oli selvästi 
suurempi kuin Englanninraiheinänurmikolla. Kokemusten pohjalta perustettiin siirtonurmikon 
tuotannon kenttäkoe MTT:lle Jokioisiin ja Ylistaron tutkimusasemalle.  

Lisäksi Agropolis Oy toteutti hankkeessa tarkastelun, jossa selvitettiin mitä toimenpiteitä 
mädätysjäännöksen käytön aloittaminen siirtonurmikontuotannonharjoittajalta edellyttäisi.   

Asiasanat: jätevesiliete, kasvualusta, lietteiden hyötykäyttö, mädätysjäännös, siirtonurmikko. 
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Johdanto 

Mädätetty ja kompostoitu puhdistamoliete soveltuvat käytettäväksi viherrakentamisessa ja 
maatalouskäytössä (kts. Priha ym. 2009). Mädätysjäännöksen korkea ravinnesisältö on sen 
toistuvaa käyttöä rajoittava tekijä mm. peltoviljelyssä. Siirtonurmikon tuotannossa maan pintakerros 
poistuu uudelle käyttöpaikalle siirtonurmikon mukana. Tällöin mädätysjäännöksen varsin useinkin 
toistuva käyttö syntypaikan lähellä sijaitsevan siirtonurmikkokentän kanssa voisi olla mahdollista. 
Ulkomailla on tutkittu ja todettu jätevesilietteen soveltuvan siirtonurmikon tuotantoon (Tesfamarim 
ym. 2009).  Siirtonurmikkotuotannon avulla puhdistamolietteelle voisi kehittyä uusi 
hyödyntämistapa. Tässä esitutkimuksen tyyppisissä kokeissa haluttiin selvittää nurmikkokasvuston 
perustumista käytettäessä mädätettyä jätevesilietettä ja hahmoteltiin mädätysjäännöstä 
hyödyntävän siirtonurmikkotuotannon edellytyksiä. Hankkeessa käytettiin Hämeenlinnan Seudun 
Vesi Oy:ltä saatua mädätysjäännöstä ja maanparannuskompostia.  
 

Materiaali ja menetelmät 

Kesällä 2010 perustettiin kolme koetta, joista kuitenkin yksi jouduttiin keskeyttämään heti alussa.  
 

Nurmikon taimettumista mädätysjäännöksellä selvittävä astiakoe:  

 Astiakokeessa hiekka oli pohjakasvualustana. Mädätysjäännös (MäJä) sekoitettiin hiekkaan siten, 
että käsitellyn kasvualustan paksuus oli 2 cm eli siirtonurmikon nostossa ajatellun poistuman 
paksuus.  Kahdessa koejäsenessä tehtiin mädätysjäännöksen kalkkistabilointi. Koejäsenet olivat:  
1) Hiekka. (Ei lainkaan MäJä); 2) 4 mm MäJä sekoitettuna 20 mm pintakerrokseen; 3) 8 mm MäJä; 
4) 12 mm MäJä, 5) 16 mm mädätysjäännöstä suoraan hiekan päällä, 6) 12 mm MäJä, hiekka ja 
kalkkia sekoitettuna yhdessä, 7) 12 mm MäJä sekoitettuna kalkin kanssa, hiekka sekoitettu 2 vrk 
kuluttua. Kalkkistabiloinnissa kalkkimäärä oli 10 kg sammutettua kalkkia / 1 m3 mädätysjäännöstä. 
Nurmikon siemenseoksena käytettiin siirtonurmikontuotantoon soveltuvaa niittynurmikka-
puistonataseosta (’Conni’ niittynurmikka 53 % ja ’Casanova’ puistonata 47%). Kylvömäärä oli 1,5 
kg/a. Koe kylvettiin 17.5.2010 ja kasvatettiin verkkokasvihuoneessa. Kokeessa siementen itäminen 
ja perustuminen onnistui hyvin ja kasvustot saavuttivat lähes 100 prosentin peittävyyden. Nurmikko 
perustui myös koejäsenissä, joissa käytetty mädätysjäännösmäärä oli huomattavan suuri. Koe 
päätettiin heinäkuun alussa. 

 
Betonialustalle perustettu ohuen kasvualustan siirtonurmikkokoe 
 
Toisena kokeen perustettiin MTT:llä Jokioisilla betonialustalle neljällä kasvilajilla 
siirtonurmikkokasvatus, jonka kasvualustassa oli 2 mm tai 4 mm mädätysjäännöstä 2-3 cm:n 
paksuisessa kasvualustakerroksessa. Loppuosa kasvualustasta oli hiekkaa.  Kesän 2010 
heinäkuun ennätyksellisissä helteissä ao. kasvustojen tasainen sadetus osoittautui liian vaativaksi 
ao. koeolosuhteissa ja koe keskeytettiin kasvustojen kuivumisen vuoksi. Vuorokauden 
maksimilämpötilat nousivat useina päiviä yli 30 oC –asteen (kts. kuva 1). 
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Pellolle perustettu siirtonurmikkokoe 

Kolmantena kokeena perustettiin 8.7.2010 kahdella kasvilajilla ja kymmenellä 
kasvualustakäsittelyllä siirtonurmikkokoe pelto-olosuhteisiin. Tässä kokeessa 
mädätysjäännöskerroksen paksuus oli 0, 1, 2, 3 ja 5 mm. Ruutukoko oli 100 cm x 40 cm. Ohuen 
mädätysjäännöskerroksen tasainen levittäminen on vaikeaa. Ruudulle tarvittava määrä mitattiin 
ensin ja se levitettiin mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi pellon pintaan. Hiekkaa ja 
mädätysjäännöstä sisältäviä kasvualustoja tehtäessä hiekka ja mädätysjäännös sekoitettiin 
betonimyllyssä ja ao. seos levitettiin ruudulle. Peltokokeen kasvualustakäsittelyt olivat: 
        

      Levitetyn kerroksen paksuus (mm)   Levitetyn massan määrä m3/ha 

1. Kompostimulta (10 mm); (Kontrolli 1);  100 m3 /ha 
2. MäJä 1 mm + hiekka 4 mm;    10 + 40 m3 /ha 
3. MäJä 2 mm + hiekka 3 mm;    20 + 30 m3/ha 
4. MäJä 3 mm + hiekka 2 mm;   30 + 20 m3/ha 
5. MäJä 5 mm;     50 m3/ha 
6. MäJä 5 mm + hiekka 5 mm  50 + 50 m3/ha 
7. MäJä 2 mm   20 m3/ha 
8. Maanparannuskomposti 5 mm  50 m3/ha 
9. Maanpar.komposti 50%+ 50% hiekka.10 mm. 100 m3/ha 
10. Pelkkä peltomaa (Kontrolli 2).  0 m3 

 

Koe perustettiin multavalle hietasavipellolle, jonka viljavuustiedot olivat: pH 6.1, 2481 mg Ca/l 
maata, 10.6 mg P/l maata, 299 mg K/l maata ja 600 mg Mg/l maata.  
 
Nurmikkokasvustoja oli kaksi. Englanninraiheinä (lajike ’Gator’) on nopeasti taimettuva kasvilaji 
nurmikoihin ja niittynurmikka-puistonata-seos (lajikkeet ’Conni’ ja ’Casanova’), jota käytetään 
siirtonurmikkotuotannossa ja yleisesti piha- ja puistonurmikoiden perustamisessa. Kylvö tehtiin 
8.7.2010. Aluetta sadetettiin useaan kertaan loppukesällä 2010, joka oli poikkeuksellisen kuuman 
ja kuiva (kts Taulukko 1). 13.6.2011 koko koealue lannoitettiin 150 kg Suomen salpietarilla/ha eli 
typpilannoitus oli 40,5 kg N/ha. Niitto tehtiin leikkuujätteen keräävällä nurmikkoleikkurilla eli 
niittojäte poistettiin ruuduilta. 
Vuoden 2011 loppukesästä molemmat kasvustot – Englanninraiheinä ja niittynurmikka-
puistonataseos - saavuttivat lähes 100 prosentin viherpeittävyyden. Kokeen nurmikot nostettiin 
siirtonurmikon nostolaitteella 10.10.2011. Kunkin koeruudun siirtopalan (80 kpl) 
venytyskestävyyskoe tehtiin 11-12.10.2011 venytyskestävyyttä mittaavalla laitteella. Ensin 
siirtopalat irrotettiin siirtonurmikkoleikkurilla ja ao. irrotetusta palasta otettiin kaksi määrämittaista 
20 x 20 cm palaa. Nauloilla paloihin kiinnitettyjä levyjä vedettiin tasaisesti vastakkaisiin suuntiin ja 
maksimivetovastus mitattiin (Kuva 2-7). Yhden ruudun mittaustulos on kahden mittauksen 
keskiarvo. 
 

Heinäkuu 2010 oli Jokioisilla erittäin lämmin. Keskilämpötila oli jopa 4 oC-astetta pitkäaikaista 
heinäkuun keskilämpötilaa korkeampi (Taulukko 1). Sademäärä jäi runsaaseen puoleen 
normaalista heinäkuun sademäärästä. Myös elokuu v. 2010 oli keskimääräistä lämpimämpi ja 
kuivempi.  Myös vuoden 2011 heinäkuu, elokuu ja syyskuu olivat keskimääräistä lämpimämpiä. 
Vuoden 2011 heinäkuun sademäärä oli suuri.  
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Taulukko 1. Kuukauden keskilämpötila (oC) ja sademäärä (mm) kesäkuukausina 2010 ja 
2011 sekä pitkän ajan keskiarvot Jokioisissa. 

Kuukausi Toukokuu  Kesäkuu  

 

Heinäkuu 

 

Elokuu 

 

Syyskuu 

 

 oC mm oC mm oC mm oC mm oC mm 

2010 11,4 73 14,0 53 20,8 42 16,3 54 10,6 69 

2011 10,0 49 16,7 69 19,0 156 15,6 35 12,1 104 

1980-
2010 

9,8 40 14,0 63 16,7 75 15,0 80 9,9 58 

 
  

 
 

Kuva 1. Vuorokauden keski- ja maksimilämpötila (oC-astetta) Jokioisissa kesällä 2010.  

 

 

   

Kuva 2. Siirtonurmikkokoealue 
ennen nurmikon irrotusta. 

Kuva 3. Koeruutujen  rajat merkittiin 
värillä ennen nostoa. 

Kuva 4. Siirto poisti peltoon lisätyn 
mädätysjäännöksen. Siirtopalaan tuli 
mukaan myös hieman peltomaata.  
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Kuva 5 Venytyslaite valmiina 
siirtopalan testaukseen. 

Kuva 6. Murtumahetki oli tavallisesti 
varsin selkeä. 

Kuva 7. Vetovastuksen mittaustulos 
eräästä mittauksesta. 

  

Mädätysjäännöstä hyödyntävän siirtonurmikon kaupallisen tuotannon hahmottelu   

Ympäristöinsinööri Minna Riekkinen Agropolis Oy:stä teki vuonna 2010 hahmottelun mitä seikkoja 
on otettava huomioon jos hygienisoimattoman mädätysjäännöksen käyttöä siirtonurmikon 
tuotannossa alettaisiin kaupallisesti toteuttamaan.  

Tulokset  

Taimettumista selvittävä astiakoe 

Astiakokeen kasvustoja kasteltiin säännöllisesti ja nurmikon itämisessä eli ”piikille tulossa” ei ollut 
merkittäviä eroja koejäsenten välillä. Kasvustot kylvettiin 17.5.2010 ja itäminen todettiin 
onnistuneeksi kaikissa astioissa välillä 29-31.5.2010. Puistonata ja erityisesti niittynurmikka itävät 
hitaasti ja itäminen kahden viikon kuluessa kylvöstä osoittaa, että mädätysjäännös ei tässä 
kokeessa vaikuttanut haitallisesti itämiseen. Itämisestä kasvustojen kasvu eteni taimettumiseen. 
Nurmikon viherpeittävyyden kehitys ja kasvu mädätysjäännöstä sisältävillä kasvualustoilla 
esitetään kuvissa 8 ja 9. Pelkällä hiekalla kasvatettu kasvusto taimettui ja kasvoi hyvin heikosti. 
Nurmikon vihreäpeittävyysarvot paranivat käytetyn mädätysjäännöskerroksen paksuuden 
kasvaessa (kuva 8). Myös niitetyn vihermassan paino suureni mädätysjäännöskerroksen 
paksuuden kasvaessa (Kuva 9). Tässä kokeessa mädätysjäännös ei ehkäissyt nurmikon itämistä 
ja taimettumista. Mädätysjäännöksestä saatavat liukoiset ravinteet edistivät erittäin köyhässä 
kasvualustassa kasvavan nurmikon taimettumista ja kasvua.   

Kalkkistabilointikäsittelyn vaikutusta nurmikon taimettumiseen ja kasvuun voi tarkastella 
vertaamalla 12 mm mädätysjäännöskerroksen tuloksia koejäsenissä 4, 6 ja 7. Kalkin sekoitus 
yhdessä mädätysjäännöksen ja hiekan kanssa heikensi nurmikon taimettumista ja kasvua 
(koejäsen 6), mutta mädätysjäännöksen kahden vuorokauden kalkkistabilointi ennen levitystä 
asiaan paransi nurmikon taimettumista ja kasvua (7) kalkkikäsittelemättömään verrattuna (4) 
(Kuvat 8 ja 9).   
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Kuva 8. Nurmikon viherpeittävyyden (0-100 %) kehitys seitsemällä eri kasvualustalla kun hiekan pintaan oli laitettu eri 
määrä mädätysjäännöstä. Kasvuston on kylvetty 17.5.2010 ja viherpeittävyysmääritykset 20.6. ja 2.7.2010. Janat kuvaat 
keskihajonnan suuruutta.  n=4. 

 

Kuva 9. Nurmikon leikattu vihermassa (g kuiva-ainetta/astia) seitsemällä kasvualustalla kun hiekan pintaan oli laitettu eri 
määrä mädätysjäännöstä. Leikatun vihermassan määrä 7 viikkoa kylvöstä. Jana kuvaa keskihajonnan suuruutta. n=4. 

Pellolle perustettu siirtonurmikkokoe 

Pellolla toteutetussa kenttäkokeessa mitattiin nopeasti taimettuvan Englanninraiheinänurmikon ja 
hyvälaatuisen siirtonurmikon tuotantoon soveltuvan niittynurmikka-puistonatanurmikon 
taimettumista erilaisia määriä mädätysjäännöstä sisältävillä kasvualustakäsittelyillä. Vuoden 2010 
heinäkuu ja elokuu olivat erittäin kuivat ja kuumat. Kasvustoja sadetettiin taimettumisen 
varmistamiseksi, mutta taimettuminen oli epätasaista. Vuonna 2011 nurmikkokasvustoja niitettiin 
tarpeen mukaan ja kasteltiin ajoittain.  

Englanninraiheinä taimettui 12-15 vuorokauden kuluessa kylvöstä (tuloksia ei esitetä). 
Niittynurmikka-puistonatanurmikko taimettui hieman hitaammin – 14-18 vuorokauden kuluessa 
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kylvöstä.  Sadetus varmisti kaikkien kasvustojen taimettumista ja erot eri kasvualustakäsittelyjen 
välillä olivat varsin pienet.   

Kuvissa 10 ja 11 esitetään Englanninraiheinän ja niittynurmikka-pustonatakasvustojen 
viherpeittävyyden kehitys eri tavoin käsitellyillä kasvualustoilla kylvöstä (8.7.2010) kokeen 
päättymiseen saakka. Englanninraiheinällä viherpeittävyyden kasvu oli hieman nopeampaa kuin 
niittynurmikka-puistonadalla (Kuvat 10 ja 11). Käsittelemättömällä peltomaalla ja 1 mm 
mädätysjäännöstä käytettäessä viherpeittävyyden kehitys oli hitaampaa kuin suurempia 
mädätysjäännösmääriä käytettäessä. Syyskuun alkuun 2011 mennessä molemmat kasvustot olivat 
saavuttaneet korkean viherpeittävyyden kaikilla kasvualustakäsittelyillä (Kuvat 10 ja 11).   

 

 

Kuva 10. Englanninraiheinän viherpeittävyys (0-100%) eritavoin käsitellyillä kasvualustoilla 2010 ja 2011. Kasvustot on 
kylvetty 5.7.2010. 

 

Kuva 11. Niittynurmikka-puistonatanurmikon viherpeittävyys (0-100%) eritavoin käsitellyillä kasvualustoilla 2010 ja 2011. 
Kasvustot on kylvetty 5.7.2010. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

20.7. 26.7. 8.8. 18.8. 29.8. 16.9. 13.10. 20.5. 6.6. 13.7. 5.9. 

V
ih

er
pe

itt
äv

yy
s-

%
 (0

-1
00

) 

Englanninraiheinän viherpeittävyys  (0-100%) v. 2010 ja 2011 
1) Komp.multa (1 cm) 

2) Mj 1 mm + hi 4 mm 

3) Mj 2 mm + hi 3 mm 

4) Mj 3 mm + hi 2 mm 

5) Mj 5 mm  

6) Mj 5 mm + hi 5 mm 

7) Mj 2 mm 

8) MP-komp 5 mm 

9) MP-komp 50%+hi 50%. (1 cm)  

10) Pelto   
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10)Pelto   
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Kuvissa12 ja 13 esitetään viherpeittävyys kasvualustakäsittelyittäin kummallakin kasvustolla 
13.7.2011 eli vuosi kasvustojen perustamisesta. Niittynurmikka-puistonatakasvustoilla parhaimmat 
viherpeittävyydet olivat suurimpia koejäsenissä joissa käytetyt mädätysjäännösmäärät olivat 
suurimpia (Kuva 13).  

 

Kuva 12. Englanninraiheinänurmikon viherpeittävyys (0-100%) eritavoin käsitellyillä kasvualustoilla 13.7.2011 eli noin 
vuosi kylvön jälkeen.  Jana kuvaa keskihajonnan suuruutta. n=4. 

 

 

Kuva 13. Niittynurmikka-puistonatanurmikon viherpeittävyys (0-100%) eritavoin käsitellyillä kasvualustoilla 13.7.2011 eli 
noin vuosi kylvön jälkeen. Jana kuvaa keskihajonnan suuruutta. n=4.  

Nurmikkokasvustot irrotettiin siirtonurmileikkurilla 10.10.2011. Normaalisti siirtonurmikoita 
kasvatetaan kaksi kasvukautta ennen irrotusta. Tässä kokeessa irrotus tehtiin jo kylvövuoden 
jälkeisenä vuonna heinäkuussa tehdyn kylvön jälkeen. Siirtonurmikkopalojen 
venytyskestävyysmittauksessa niittynurmikka-puistonatakasvustojen venytyskestävyys oli selkeästi 
suurempi kuin Englanninraiheinäkasvustojen venytyskestävyys (Kuvat 14 ja 15). 

50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

V
ih

er
pe

itt
äv

yy
s 

(0
-1

00
%

) 

Englanninraiheinän viherpeittävyys-% vuosi 
perustamisesta 

50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

V
ih

er
pe

itt
äv

yy
s 

(0
-1

00
%

) 

Niittynurmikka-puistonatakasvuston 
viherpeittävyys-% vuosi perustamisesta. 

Jätevesilietteet siirtonurmikon tuotannossa – VVY:n tukeman hankkeen loppuraportti 31.12.2014   8 
 



 

 

 

Kuva 14. Englanninraiheinän siirtonurmikkopalojen venytyskestävyys  (kg) murtumiskokeessa. Kasvustot oli perustettu 
8.7.2010 ja nostettu 10.10.2011.Jana kuvaa keskihajonnan suuruutta. n=4. 

 

Kuva 15. Niittynurmikka-puistonadan siirtonurmikkopalojen venytyskestävyys (kg) murtumiskokeessa. Kasvustot oli 
perustettu 8.7.2010 ja nostettu 10.10.2011. Jana kuvaa keskihajonnan suuruutta. n=4. 

 

Mädätysjäännöstä hyödyntävän siirtonurmikon kaupallisen tuotannon edellytysten hahmottelu 

Agropolis Oy:n Minna Riekkisen koostama tarkastelu mädätysjäännöksen käyttöön siirtonurmikon 
tuotannossa liittyvistä toimenpiteistä esitetään liitteessä 1.  
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Tulosten tarkastelu ja keskustelu  

Nurmikon taimettumistestauksessa todettiin kasvustojen itävän ja taimettuvan huomattavan 
suuriakin mädätysjäännösmääriä käytettäessä. Kasvien itäminen vaatii lämpöä ja kosteutta. 
Itämiselle suotuisissa olosuhteissa mädätysjäännöksestä syntyy hajua joka tulee ottaa sijoitusta 
mietittäessä huomioon. Ohuen mädätysjäännöskerroksen levittäminen tasaiseksi kerrokseksi on 
yksi haaste mädätysjäännöksen käytölle. Kenttäkokeessa tasaiseen levitykseen pyrittiin 
punnitsemalla sekoittamalla mädätysjäännös hiekkaan, jotta saataisiin tasaisesti levitettävissä 
oleva seos. Nestelevitys voisi mahdollisesti olla käyttökelpoinen levitysmenetelmä pienille 
käyttömäärille.  

Pellolla tehdyssä kenttäkokeessa mitattiin nopeasti taimettuvan Englanninraiheinänurmikon ja 
hyvälaatuisen nurmikon tuotantoon soveltuvan niittynurmikka-puistonatanurmikon taimettumista 
erilaisia määriä mädätysjäännöstä sisältävillä kasvualustakäsittelyillä. Englanninraiheinän 
taimettuminen oli hieman nopeampaa kuin niittynurmikka-puoistonatanurmikon taimettuminen. Sen 
sijaan reilun vuoden kasvatuksen jälkeen tehdyssä siirtonurmipalojen venytyskestävyydessä 
niittynurmikka-puistonatanurmikon venytyskestävyys oli selvästi parempi kuin 
Englanninraiheinänurmikon venytyskestävyys. Normaalisti siirtonurmikoita kasvatetaan kaksi 
kasvukautta ennen irrotusta. Tässä kokeessa irrotus tehtiin jo kylvövuoden jälkeisenä vuonna 
vaikka kylvö oli vasta heinäkuun alussa.  

Minna Riekkisen selvitys edellytyksistä hygienisoimattoman mädätysjäännöksen käytöstä 
siirtonurmikkotuotannon raaka-aineena osoittaa, että tuotteistaminen vaatii monia toimenpiteitä. 
Mädätysjäännöstä jota ei ole hygienisoitu esim. jälkikompostoimalla, vanhentamalla tai 
hygienisointiyksikössä ei voida sellaisenaan käyttää. Markkinoilla on jo myös hygienisoituja 
mädätysjäännöksestä tehtyjä tuotteita (kts. Liite 2).   

Jätevesilietteitä kasvualustoissa hyödyntävien viheralueiden perustamisessa ravinnehuuhtoumat 
ovat yksi riski. Kangas ja Salo (2010) ja Salo ym. 2010 korostavat, että typen huuhtoutumisriskin 
vähentämiseksi nurmikkokasvusto olisi saatava ottamaan typpeä mahdollisimman pian 
perustamisen jälkeen. Tämä sopii erittäin hyvin myös siirtonurmikontuottajan tavoitteisiin. 
Maatalousviraston peltolohkorekisterin tietojen perusteella vuosina 2009 - 2011 siirtonurmikon 
tuotannossa oli 197-247 hehtaaria. Jos kasvatusaika on keskimäärin kaksi vuotta niin vuosittainen 
perustettava ala olisi runsaat 100 hehtaaria. Sata hehtaaria on vain murto-osa vuosittain 
perustettavasta nurmikkoalasta sillä valtaosa nurmikoista perustetaan kylvämällä, mutta 
siirtonurmikon käyttö nurmikkojen perustamisessa lienee kasvussa. Mädätysjäännöksestä 
valmistettujen orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö viherrakentamisessa nurmikon 
perustamisessa onkin yksi sopiva käyttökohde (Tontti ym. 2010a ja 2010b). Viherrakentamisen 
elinkaarilaskelmissa turpeen korvaaminen biojätepohjaisilla tuotteilla parantaisi tuotantoketjun 
ilmastovaikutusta (Niemeläinen ja Silvenius 2014). Mädätysjäännöksen käyttö perustamisessa ja 
rejektiveden käyttö lannoitteena toisena vuonna lisäisi siirtonurmikkotuotannon ekologisuutta. 
Mädätysjäännöksestä perustamisvaiheessa todennäköisesti tapahtuvat typpidioksidi päästöt 
kylläkin tulee selvittää ja ottaa huomioon.    

Mädätysjäännöksen käyttömääriä maa- ja puutarhataloudessa rajoittavat mm. nitraattidirektiivin 
pohjaava nitraattiasetus sekä maatalouden ympäristötukiohjeistuksen typen ja 
fosforinkäyttömäärät, jos tuotantoala halutaan sisällyttää tilan ympäristötukikelpoiseen alaan. 
Nitraattiasetus (ANON. 2014) säätää, että orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä 
kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha. Nitraattiasetus rajaa esimerkiksi markkinoilla 
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olevan mädätysjäännöstuotteen ”Peltoravinne” (kokonaistyppi 33 g/ kg; 6,5 kg / m3 tuorepainossa) 
käyttömääräksi enintään 25 m3 /ha eli 2,5 mm. Vaikka käyttömäärät hehtaaria kohti ovat sangen 
pieniä syntyisi 100 hehtaarin vuosittaisesta käytöstä yhteensä 2500 m3  käyttömahdollisuus  
mädätysjäännökselle. Ao. käyttömäärällä voisi olla yksittäiselle puhdistamolle/mädättämölle jo 
merkitystä.   

Viherrakentamiseen liittyen Tontti ym. (2010 a) toteavat mädätysjäännöksestä tuotetun 
kuivarakeen käyttömäärän 20 m3/ ha olevan varsin sopiva nurmikon perustamisessa. Vuotuisessa 
käytössä sopiva määrä on hieman suurempi kuin ao. kokeessa tutkittu 2 m3/ha. Kuivaraepelletti on 
kätevää käsitellä ja levittää myös kasvuston sekaan.  

Maa- ja puutarhatuotannossa nitraattiasetus rajaa kuivarakeen enimmäiskäyttömääräksi noin 5-6 
m3/ha eli 0,5-0,6 mm paksuiseksi kerrokseksi. Kuivarakeen käyttömahdollisuus siirtonurmikon 
perustamisessa on siksi rajatumpaa kuin viherrakentamisessa. Siirtonurmikkotuotannossa 
tarvitaan lisälannoitusta toisena vuonna. Mahdollisesti rejektivesi ja kuivarae voisivat toimia 
typpilannoitteina toisena tuotantovuonna.   

Siirtonurmikkotuotannon hyödyntäminen yhtenä tehokkaana väylänä mädätyslaitosten 
mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntämisessä ja siirrossa on synnyttänyt tutkimushankkeita  
myös Yhdysvalloissa. Schnell ym. 2012 totesivat, että siirtonurmikkotuotannon avulla pellolle 
levitetyn mädätysjäännöksen ravinteiden siirto pellolta pois oli suurempaa kuin rehunurmen 
tuotannon kautta tapahtunut ravinteiden poistuma. Siirtonurmikon tuotanto arvioidaankin yhdeksi 
mahdollisuudeksi biokaasulaitosten ravinnevirtojen hyödyntämisessä (ANON. 2012). 

Johtopäätelmät 

Nurmikkokasvustot itävän ja taimettuivat huomattavan suuriakin mädätysjäännösmääriä 
käytettäessä. 

Mädätysjäännöksen kostuessa ja lämpötilan ollessa suuri kehittyi kasvatuksen alussa hajuhaittoja.   

Mädätysjäännöksen levittäminen tasaiseksi ohueksi kerrokseksi on vaikeaa.  

Niittynurmikka-puistonatanurmikon siirtopalojen venytyskestävyys oli huomattavasti parempi kuin 
Englanninraiheinänurmikon siirtopalojen venytyskestävyys. 

Nitraattiasetus säätää että orgaanisten lannoitevalmisteiden vuosittainen kokonaistypen 
levitysmäärä saa olla korkeintaan 170 kg kokonaistyppeä/v/ha. Tämä rajoittaa mädätysjäännöksen 
käyttömääräksi hehtaaria kohti enimmillään noin 25 m3/ha =(2,5 mm). Siirtonurmikon noin 100 
hehtaarin vuosittaisella perustamisalalla mädätysjäännöksen käyttö voisi olla 2500 m3,  jolla voisi 
olla yksittäisille toimijoille merkitystä. 

Hankkeen pohjalta aloitetut jatkokokeet: 

Tämän hankkeen tulokset osoittivat mädätysjäännöksen käytön olevan mahdollista, joskin 
haasteellista siirtonurmikon tuotannossa. Saatujen kokemusten pohjalta mädätysjäännöksen 
käytön demonstrointi siirtonurmikon tuotannossa jatkui LIFE09 ENV FI 000570 LCA IN 
LANDSCAPING hankkeessa (www.lcainlandscaping.fi). Syksyllä 2012 perustettiin MTT:n 
Jokioisten ja Ylistaron toimipaikkoihin siirtonurmikontuotannon kenttäkokeet, joissa niin 
mädätysjäännöstä, maanparannuskompostia ja kuivaraetta käytettiin kasvualustan kunnostukseen 
siirtonurmikon tuotannossa. Kuvat 16 ja 17 ovat siirtonurmikkokokeiden perustamisesta Jokioisista 
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ja Ylistarolta. Kokeet perustettiin syksyllä 2012 ja siirtonurmikot irrotettiin syksyllä 2014. Tulokset 
ao. kokeista raportoidaan vuoden 2015 aikana.  

  
Kuva 16. Jokioisiin 31.8.2012 perustettu 
siirtonurmikkokenttä, jossa mm. mädätysjäännöstä on 
muokattu kasvualustaan.  

Kuva 17. Ylistaroon syyskuun alussa 2012 perustettu 
siirtonurmikkokenttä perustamisvaiheessa.  
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Case 2 Mädätysjäännöksen jatkojalostaja sekä siirtonurmen valmistus 
 

Prosessit:   Tuotteet:  Ansaintalogiikka  
-hygienisointi (aumakompostoimalla) -tuorekomposti  -vesihuoltoliikelaitos  
-tuotteistaminen mullaksi  -multatuotteet  Yleinen taso porttimaksulle nyt 70€/tonni 

-siirtonurmen valmistus    -siirtonurmituotteet julkinen rakentaminen 
-siirrettävät perennat  Hoidettujen viheralueiden ylläpitoala/vuosi (2009        

-siirtonurmi   tilinpäätökset 5 kaupunkia) 700 – 1765 ha/a. 

Puitesopimukset/kilpailutus huomioiden 
ympäristönäkökulma valintatekijänä 

-tuorekomposti ja multatuotteet 
myyntituotteina jos kysyntää siirtonurmelle 
ei ole 

Aumakompostointiin tarvittava pinta-ala:      

1. Esimerkki laitossuunnitelmasta (lähde Pöyry): 
 

   Laskien 2 esimerkin mukaan 8300 t/a ≈ 7345m3/a x 2 = 14690 m2  
kentän pinta-ala = 0,8 - 1,5 ha 

 

 
 
 
 

2. Esimerkki käytännön mitoituksesta ympäristöluvassa: 
 

Karkeasti laskien syntyvän raakalietteen määrä (m3/a) x 2 = kompostikentän koko (m2)  
 
1 ha aluella mahtuu käsittelemään noin 5000 – 10 000 m3kompostia/a riippuen käytettävästä tukiaineesta ja suhteesta sekä auman koosta. 
 

3. Huoltotoiminen huomioiminen pinta-alatarpeessa: 
 

  - kompostiaumojen välejä ei tarvita jos käytetään aumankäännintä, etukuormaaja käyttäen min. 1m 
  - tukiaineena käytettävän puuhakkeen varastointi (seulotaan takaisin prosessiin)                                                      

tämä ehkä suhteella liete,hake 1:2 
(mädätetyn lietteen kompostiin tarvitaan suhteessa vähemmän tukiainetta kuin raakalietteen) 

-hiekan tmv varastointi (mullanvalmistus) 
  yhteensä tilaa seulonnalle, seulaylitteen varastoinnille ja huoltotoimille noin 0,1 ha 

Kompostoinnin koneet ja laitteet:      
-rumpu- tai tasoseula 
-aumankäännin korvaamaan etukuormaajaa 
   prosessi tehokkaammaksi, tuote laadukkaammaksi, tilantarve pienemmäksi 

   Kotimaisia myyjiä Vimelco 

 

 

-lämpötilanmittaus 

Toiminnalle asetettuja vaatimuksia:      
- ympäristölupa (jätteen ammattimainen hyödyntäminen) 
- toiminnan aloitusilmoitus lannoitevalmisterekisteriin 
- laitoshyväksyntä 
- omavalvontasuunnitelma ja raportointi 1 krt/vuosi 
- kenttärakenteet (asfaltti) ja jätevesien keräily ja poisjohtaminen 
- sijoittumispaikasta riippuen hajukaasujen käsittely (pitäisi löytää sivutuote korvaamaan turvepeittoa) 



 

Siirtonurmituotantoon tarvittava ala:      

- Kuinka paljon kompostimateriaalia tarvitaan vuodessa? 

jos esim. 0,5 ha (2500 – 5000 m3/a) olisi aumakompostointiin käytettävä ala 

 

Laitoksen toiminnasta:       

- jos siirtonurmikasvatuskenttä perustettaisiin kompostikenttärakenteiden yhteyteen (asfalttipohjan 

päälle perustaen, niin laitoshyväksyntää voisi mahdollisesti hakea käyttäen raaka-aineena ei niin 

valmista ”tuorekompostia”, mikäli se olisi nurmikon kasvun kannalta mahdollista 

- Hygieniavaatimukset todennettaisiin näytteenotolla vasta siirtonurmesta, kypsyys ja stabiilisuus on kait 

ilmeistä jos nurmikko kasvaa odotetusti  

- Kompostiprosessi nopeutuisi ja tilantarve pienenisi, ympäristöhaitat estetään pohjana olevan 

kompostikenttärakenteen avulla 

- Tämä siis mahdollista vain mikäli tämä menisi läpi laitoshyväksynnällä 

Siirtonurmituotannon koneet ja laitteet: 
- perustamiseen tarvittavat laitteet 
- kastelujärjestelmä 
- leikkurit 
- trukki 
- muut 



  päivitetty 01/2011        TUOTESELOSTE 
 
Tyyppinimi  Maanparannuskomposti 
 
Kauppanimi Ravinnekomposti 
 
Raaka-aineet      mädätetty jätevesiliete, tuore puunkuori tai hake 
 
Pakkauskoko irtotavara 
 
Tilavuuspaino 430 kg/m3  
 
Humuspitoisuus 52 % kuiva-aineesta (hehkutushäviö) 
 
Johtokyky (SFS 1+5) 155 mS/m 
 
pH        (1+5) 7,5 
 
Pääravinteet  Typpi (N), kokonaispitoisuus 23 g/kg ka eli 7,0 kg/m3 
  Typpi (N), vesiliukoinen  3,34 g/kg ka eli 0,995 kg/m3 

Fosfori (P), kokonaispitoisuus 27,3 g/ka ka eli 8,2 kg/m3 
Fosfori (P), vesiliukoinen 130 mg/kg ka eli 39 g/m3  

  Kalium (K), kokonaispitoisuus 3,1 g/kg ka eli 0,9 kg/m3 
 
Karkeusaste seulomaton alle 50 mm 

Haitalliset   Arseeni (As)  enintään 10 mg/kg ka 
raskasmetallit Elohopea (Hg) enintään 0,5 mg/kg ka 
  Kadmium (Cd) enintään 1,1 mg/kg ka 
  Kromi (Cr) enintään 100 mg/kg ka 
  Kupari (Cu) enintään 200 mg/kg ka 

Lyijy (Pb) enintään 50 mg/kg ka 
  Nikkeli (Ni) enintään 25 mg/kg ka 
  Sinkki (Zn) enintään 500 mg/kg ka 
 
Käyttötarkoitus maanparannusaine ja ravinnelisä 
 
Käyttöohje Kompostivalmisteen levitys viljelysmaahan määräytyy maaperän 

ja viljeltävän kasvin mukaan. Tarkemmat ohjeet suurimmista 
suositeltavista lannoitevalmisteiden käyttömääristä annetaan 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 12/07. Komposti 
tulee muokata maahan pian levityksen jälkeen. Ei sovellu 
sinällään kasvualustaksi. 

 
Valmistaja  Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 
  Paroistentie 7, 13600 Hämeenlinna 
 
Laitoksen hyväksyntänumero FIC029-01443/2008NA 
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TUOTESELOSTE: 
 

Tyyppinimi: Kuivarae 
 

Tuotteenkauppanimi: Maanparannusrae  
 
Raaka-aineet: Raaka-aineina käytetään puhdistamolietettä ja ruokajätettä (luokan 3 

eläinperäiset sivutuotteet). Aines on ennen rakeistusta käsitelty mädät-
tämällä biokaasuprosessissa ja kuivattu termisesti. 

 
Tilavuuspaino: 955 kg/m³  
 

Orgaaninen aines: 47 %  
Kosteus: 8 % 
 
Pääravinteet: Kokonaistyppi (N) 34 g/kgKA 31,3 kg/m³
 Liukoinen typpi(N) 4 g/kgKA 3,68 kg/m³
 Kokonaisfosfori (P) 25 g/kgKA 23,0 kg/m³
 Liukoinen fosfori (P) 0,16 g/kgKA 0,15 kg/m³
 Kokonaiskalium (K) 2,1 g/kgKA 1,9 kg/m³
 
Haitalliset metallit: Arseeni (As) < 15 mg/kgKA  
 Elohopea (Hg) < 0,4 mg/kgKA  
 Kadmium (Cd) < 1,3 mg/kgKA  
 Kromi (Cr) < 180 mg/kgKA  
 Kupari (Cu) < 300 mg/kgKA  
 Lyijy (Lb) < 20 mg/kgKA  
 Nikkeli (Ni) < 40 mg/kgKA  
 Sinkki (Zn) < 700 mg/kgKA  
 
Karkeusaste (raekoko): Pellettimäinen Ǿ 6mm, pituus n. 10mm, kovuus yli10Nm  
 
Käyttötarkoitus: Maanparannusaine ja ravinnelisä  
 
Käyttöohje: Maanparannusrakeen levitysmäärä viljelysmaahan määräytyy maaperän ja 

viljeltävän kasvin mukaan. Suurin suositeltava levitysmäärä on noin 7 m³/ha 
käytettäessä neljän vuoden lannoitusmäärää. Soveltuu erityisesti syyslannoi-
tukseen ja varsinkin fosforia vaativille maille / kasveille.  
Maanparannusrakeen levitysmäärä viherrakentamiseen ja maisemointiin 
määräytyy kohteen maaperän mukaan. Suurin suositeltava levitysmäärä on 
noin 15 m³/ha käytettäessä viiden vuoden lannoitusmäärää. 
Tuote ei sellaisenaan sovellu kasvualustaksi. 
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  TUOTESELOSTE 
 
Tyyppinimi  Kompostimulta 
 
Kauppanimi Ravinnemulta 
 
Raaka-aineet      turvemulta 40%, hiekka 40%, kompostoitu jätevesiliete 20%. 
 
Pakkauskoko irtotavara 
 
Tilavuuspaino 1000 kg/m3 
 
Kosteus  17 % 
 
Orgaaninen aines (hehkutushäviö)  5,5 % ka. 
 
Johtokyky (SFS 1+5) 85 mS/m 
 
pH        (1+5) 6,6 
 
Pääravinteet Typpi (N), vesiliukoinen (1+5)  220 mg/kg ka 
  Fosfori (P)  liukoinen    17 mg/kg ka 
  Kalium (K)  liukoinen      100 mg/kg ka 
 
Karkeusaste seulottu alle  20 mm 
 
Haitalliset   Arseeni (As)  enintään 20 mg/kg ka 
raskasmetallit Elohopea (Hg) enintään 0,2 mg/kg ka 
  Kadmium (Cd) enintään 0,3 mg/kg ka 
  Kromi (Cr) enintään 50 mg/kg ka 
  Kupari (Cu) enintään 50 mg/kg ka 

Lyijy (Pb) enintään 15 mg/kg ka 
  Nikkeli (Ni) enintään 20 mg/kg ka 
  Sinkki (Zn) enintään 100 mg/kg ka 
 
Käyttötarkoitus Kasvualusta nurmikolle, koristekasveille ja puille. 
 
 
Käyttöohje Soveltuu viherrakentamiseen sekä puutarhan perustamiseen. Ei 

lannoitus- eikä kalkitustarvetta. Ei suositella syötävien juuresten ja 
vihannesten kasvualustaksi. 

 
Valmistaja  Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy  
 
Osoite Paroistentie 7  

13600 Hämeenlinna 
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