
ASIANTUNTIJALTA

Kasvualustamarkki-
noilla on nyt tilausta 
myös puu- ja kuori-
pohjaisille sekä aivan 

uusille kasvualustamateriaaleil-
le. Kasvikuiduista ja erilaisista 
metsäteollisuuden jakeista etsi-
tään parhaillaan ratkaisua uu-
siksi kasvualustamateriaaleiksi. 

Perinteistä kompostia

Kompostointi on yleisesti käytet-
ty menetelmä viherrakentami-
sen kasvualustojen tuottamises-
sa. Komposteihin lisätään jo eri-
laisia metsäteollisuuden sivuvir-
toja. Kompostointisovellutukset 
puutarhakasvien ammattivilje-
lyn kasvualustoihin ovat kuiten-
kin Suomessa vielä alkutekijöis-
sään. Kasvihuoneviljelyn kasvu-
alustojen laatuvaatimukset ovat 
tiukimmat. 

Yrityksen kehittämä menetel-
mä kasvualustan tuottamiseksi 
ruokohelvestä ja järviruo’osta on 
jo olemassa. Lisäksi Kierrätys-
pohjaiset kasvualustaratkaisut 

Kasvualustat 
muutoksen kourissa
Kasvuturve on mahdollistanut puutarhakasvien tehokkaan tuotannon.  
Siirtyminen muihin kasvualustan valmistusmateriaaleihin on kuitenkin 
käynnistynyt osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Sammaleeseen 
perustuvissa ratkaisuissa on päästy jo aika pitkälle ja korvattu turvetta 
onnistuneesti, jopa ylittäen turpeen kasvuominaisuudet.  
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-tutkimuksen tuloksena syntyi 
ruukkuviljelyyn sopivia kasvu-
alustoja, jotka kompostoidaan 
teollisuuden sivuvirtajakeista ja 
kasvikuiduista. 

Hankkeessa testattiin kymme-
nen erilaista valmistusreseptiä, 
joista valikoitui neljä toimivaa. 
Valinta tehtiin kasvualustojen 
rakenteellisten ominaisuuksien 
ja kasvatuskokeiden avulla. Par-
haimmat koealustat olivat painol-
taan ja ilmavuudeltaan turvetta 
vastaavia. Vedenpidätyskyvyssä 
tosin oli vielä hieman kirittävää 
turpeeseen verrattuna. 

Hyvä kasvutulos saatiin sekoit-
tamalla neljännes tai puolet tur-
vetta komposteihin. Ravinneta-
lous ja sen hallinta poikkeaa sel-
västi turpeesta.

Uudet prosessointitavat?

Tutkimuksen alla on myös me-
kaanisia käsittelymenetelmiä kas-
vualustojen tuottamiseksi. Toi-
mivien ratkaisujen keskiössä on 
yhteistyö tutkimuksen, kehittä-

misen ja alan yritysten kesken. 
Tilaisuus uusille innovaatioille 
on olemassa.

Mistä raaka-ainetta?

Uusien kasvualustojen kehitys-
työssä on huomioitava myös riit-
tävän tasalaatuisen raaka-aineen 
saatavuus ja hinta. Kasvualus-
tatuotanto vaatii suuria määriä 
raaka-ainetta. 

Suomessa turvetta käytetään 
vuosittain puutarhakasvien vil-
jelyssä 200 000 kuutiota. Lisäksi 
noin 150 miljoonan puun vuo-
sittainen metsätaimituotanto pe-
rustuu kasvuturpeen käyttöön. 

Maailmanlaajuinen kasvualus-
tojen tarve on tällä hetkellä 60 
miljoonan kuution luokkaa. Ar-
vion mukaan meillä on näköpii-
rissä teollisesti valmistettujen ja 
rajoitettujen kasvualustaratkai-
sujen kysynnän nelinkertaistu-
minen 30 vuoden sisällä. 

Ruokohelpi, hamppu ja järvi-
ruoko ovat lupaavia materiaa-
leja, mutta vaativat biomassan 

tuotannon ja korjuun lisäämis-
tä. Muodostuuko tuotannon ja 
kuljetuksen hinta esteeksi? Tuo-
reessa muistissa on ruokohelven 
polttokäyttöä haitannut logistii-
kan tehottomuus. Toisaalta puu-
jakeiden energiakäyttö kilpai-
lee puuteollisuuden sivujakeista.

Entä vastuullisuus?

Kasvualustojen ilmastovaikutuk-
set ja vastuullisuuskysymykset 
ovat nousseet tärkeiksi keskus-
telussa. Kasvualustatuottajien 
vastaus tähän on eurooppalai-
nen kasvualustojen elinkaariar-
vioinnin laskentamalli, jota val-
mistellaan parhaillaan. 

Luotettavalla tiedolla on tär-
keä rooli ilmastovaikutusten las-
kentaperustana. Kierrätysmate-
riaalien käytöllä voidaan tutki-
tusti pienentää kasvualustojen 
ilmastovaikutusta. 

Luonnonvarakeskus on laske-
nut viheralueiden ilmastovaiku-
tuksen riippuvuutta kasvualus-
tan koostumuksesta. Esimerkik-
si käyttämällä nurmikkoalueen 
kasvualustassa turpeen sijaan lie-
tekompostia voidaan ilmastovai-
kutusta pienentää selvästi. 

Tulokseen vaikuttaa elinkaa-
riarvioinnin laskentatapa, jos-
sa vain fossiilisesta hiilestä eli 
turpeesta vapautuva hiilidiok-
sidi huomioidaan. Kompostoin-
nin biogeeninen hiilidioksidi jä-
tetään huomioimatta, koska se 
lasketaan olevan osa hiilen luon-
nollista kiertokulkua. 

Toisaalta ravinnehuuhtoumat 
olivat viherrakentamisessa kom-
postipohjaisilla kasvualustoilla 
suuremmat kuin turvepohjaisil-
la, johtuen suuremmista ravin-
nepitoisuuksista. Kokonaisuus 
ja sen hallinta ratkaisee. 

Kirjoittaja työskentelee 
Luonnonvarakeskuksessa tutkijana 
ja ryhmäpäällikkönä.

Ruokohelvestä ja 
sivuvirroista kom-
postoimalla valmis-
tettuja kasvualus-
toja voidaan käyt-
tää jopa 75 % kasvu-
alustan tilavuudes-
ta. Kasvutulos petu-
nialla oli kompostia 
sisältävillä alustoilla 
parempi kuin turve-
pohjaisella taimi-
seoksella. 
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