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• Hankeaika 1.1.2020 – 31.12.2022
• Rahoitus:

• EAKR (Keski-Suomen liitto)
• Lakeuden Etappi Oy
• Sammakkokangas Oy 
• toteuttajien omarahoitus

• Hankkeen budjetti ≈ 530 000 €
• Päätoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), 

osatoteuttaja VTT

Kuva: Jani Pyykkönen



EntoTek
Hyönteistuotannon teknologian kehittäminen ja automatisointi

”Hyönteistuotannon heikko automaatioaste ja kustannustehokkaan 
tuotantoteknologian puute luovat esteitä hyönteistuotannon kasvulle ja 
kannattavuudelle. Markkinoille tarvitaan yleisesti saatavilla olevaa, 
kustannustehokasta ja mahdollisimman edullista teknologiaa.”

• Tavoitteena perustaa keskikoon hyönteiskasvattamo, kehittää hyönteistuotannon 
teknologiaa ja lisätä automaatioastetta (kulut alas, tuotanto ylös)

• Luoda yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavien jätteiden käsittelyyn toimintamalli 
sekä selvittää patogeenisilla kokeilla, poistuvatko tietyt virukset, bakteerit ja/tai 
lääkejäämät biomassasta toukkaprosessin aikana.



• VTT ja JAMK pilotoivat mustasotilaskärpäsen 
(Hermetia illucens) kasvatusta VinsectS-hankkeessa 
(2018 – 2019) konttikokoluokassa. 

• Tarve kehittää tuotantoa isommassa mittakaavassa 
konttikasvatuksesta kasvatushalliin

• Skaalaaminen kaupallisen mittakaavan tuotantoon 
vaatii välivaiheen teknologian soveltuvuuden 
varmistamiseksi kaupallisen mittakaavan investointeja 
varten.

• Tarve uusien kiertotalousinnovaatioiden 
synnyttämiseen hyödyntämällä vaikeasti käsiteltäviä 
sivuvirtoja ja ylijäämämassoja
• Alueellinen ja maailmanlaajuinen haaste
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• Trooppinen hajottaja, ei selviä Suomen 
olosuhteissa luonnossa

• Imitoi ampiaista, ei pure tai pistä
• Kykenee käyttämään kaikkea biomassaa 

ravintonaan
• Konvertoi jopa 80 % biomassasta toukkamassaksi
• Korkea proteiini- ja rasvapitoisuus
• Nopea elinkierto (optimioloissa 6 viikkoa), 

tehokas lisääntyminen
• Erittäin kestävä, ei levitä tauteja
• Voidaan hyödyntää ihmisravintona, rehuna tai 

teknisessä käytössä (esim. biodiesel, muovin 
valmistus)

Mustasotilaskärpänen
Hermetia illucens
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Hyönteiskasvattamo
• Tila vuokrattu SSYP Kiinteistöt Oy:ltä
• Lämmin hallitila, kokonaispinta-ala n. 260 m2

• Aikuiskasvatustila n. 60 m2 ja toukkapuoli n. 40 m2

• Kasvatustiloissa etävalvottava ja –ohjattava olosuhdehallinta (mm. ilmankosteus, 
lämpötila)

• Tavoitteena saavuttaa tonni biomassaa/viikko käsittelykapasiteetti
• Kasvatus aloitettu 2.2.2021 uudella hyönteispopulaatiolla

• 13 g toukkia  n. >200 000 kpl
• Alun perin pääasiassa eteläkiinalaista kantaa

• Kasvattamossa mahdollista kasvattaa myös muita hyönteislajeja
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Olosuhteiden hallinta

Automatiikalla ohjattavat sisäolosuhdetekijät:
• Lämpötila
• Ilmankosteus
• Paritteluvalot (“lentävät”)

• EVO Conversion Systems, JM GREEN Black Soldier Fly 
Breeding LED 150W

Kuvat yllä: Teppo Flyktman

JM GREEN Black Soldier Fly Breeding LED 150W

Onttokartiosuutin ilmankosteutukseen

Kuva: Sami Virtanen
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Olosuhteiden hallinta

Ilmanvaihto on toteutettu ilman automatiikkaa



Ohjausjärjestelmän rakenne
• Molemmilla tiloilla erillinen alakeskus
• Perustuu teollisuuslogiikoihin (Siemens)

• Logiikka lukee mittaustiedot tiloista ja tekee ohjaukset
• Yksi yhteinen operointipaneeli
• Mahdollisuus etäyhteyteen

• Tekstiviestihälytykset



Olosuhdemittaukset ja kostutus
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- Kosteussäätö toteutettu tällä hetkellä 
”pulssinleveyssäätönä” magneettiventtiileillä

- Onttokartiosuuttimet
- Suurin haaste tässä menetelmässä on 

pisaroiden sekoittuminen ilmaan  Tullaan 
vaihtamaan induktiokuumennuksella 
toimiviin kostuttimiin
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Aikuiskasvatus/munien tuotanto

Kuva: Sami Virtanen

Kuvat: Henna Pitkänen



EntoTek
Munista  5-dol

Kuva: Sami Virtanen

Kuva: Sami Virtanen

Kuva: Henna Pitkänen
Kuva: Henna Pitkänen
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Toukkakasvatus laatikoissa (Beekenkamp)

Kuvat: Sami Virtanen
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Kotelovaihe

Kuva: Henna Pitkänen

Kuva: Henna Pitkänen

Kuva: Sami Virtanen
Kuva: Henna Pitkänen
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Seuraavaksi:
• Kellotetaan eri työvaiheisiin kuluva aika 

• Automatisointia ja koneellistamista kehitetään sen mukaan, 
mistä saadaan eniten säästöä (työajan säästö  kulut 
pienemmiksi)

• Raskaita työvaiheita pyritään helpottamaan teknologisten 
ratkaisujen avulla

• Aikuiskasvatuksen ja poikastuotannon varmuutta ja 
tasaisuutta parannettava
• Työtavat ja –rutiinit, automatiikka, robotiikan ja konenäön 

tarjoamat mahdollisuudet
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Hyönteistuotannon teknologian kehittäminen ja automatisointi

Tiina Siimekselä
Projektipäällikkö, tiimiesimies
040 630 3149
tiina.siimeksela@jamk.fi

Sami Virtanen
Projektiasiantuntija
040 185 4914
sami.virtanen3@jamk.fi

Henna Pitkänen
Harjoittelija
050 340 7301
henna.pitkanen@jamk.fi

Kiitos !
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