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Ravinteet liittyvät kiinteästi kaikkien elämään, sillä niitä tarvitaan 
kasvien, eläinten ja myös meidän ihmisten kasvuun ja ruoan 

tuotantoon. Jokainen puutarhaviljelijä tietää, että kasveja pitää 
lannoittaa, jotta ne kasvavat. Puutarhaviljelijä kompostoi usein myös 
puutarhassa syntyvät kasvintähteet, joskus myös keittiön biojätteet. 
Usein hän lisää lannoitteita kasvimaalle myös lannoitesäkistä. 
Elimistön läpi kulkenut tavara taas vedetään vessasta alas ja se on 
poissa silmistä tai mielestä. 

Harvoin kuitenkaan ajattelemme sitä, mistä ravinteet tulevat ja minne ne lopulta 
päätyvät. Tai sitä, millaisia ongelmia syntyy, jos ravinteita on jossain paikassa 
liikaa tai liian vähän. Ravinteiden kierrätys koskee siis meitä kaikkia.

Tämä teos pyrkii valottamaan maamme ravinnetalouden kokonaisuutta 
ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Lukija saa tietää, miten 
uusiutumatonta ja niukkaa kaivannaisfosforia otetaan käyttöön samalla kun 
kotieläinten lanta riittäisi suurimpaan osaan maatalouden lannoitustarpeista. 
Typpeä taas sidotaan ilmasta käyttäen valtavat määrät energiaa. Jätevedenpuh-
distuksessa typen poisto taas perustuu siihen, että suurin osa typestä 
vapautetaan ilmaan. Nykyinen ravinteiden käyttö on siis tehotonta. Ravinteiden 
kierrätys on yksi tärkeä keino tehostaa ravinteiden käyttöä ja vähentää sen 
ympäristövaikutuksia. 

Ravinteiden kierrätys on jo tunnustettu poliitikkojen ja asian parissa 
työskentelevien asiantuntijoiden joukossa tärkeäksi teemaksi. Se on päässyt 
Juha Sipilän vuonna 2015 laaditun hallitusohjelman kärkihankkeeksi, jonka 
ytimessä on Luonnonvarakeskuksen koordinoima Maatalouden ravinteet 
hyötykäyttöön –hanke. Viime vuosina on ollut teemaa tukevaa rahoitusta tarjolla 
esimerkiksi ympäristöministeriön Raki-ohjelman (Ravinteiden kierrätyksen 
edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma), 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ravinteiden kierrätyksen 
erillisrahoituksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman ravinteiden 
kierrätyksen kokeiluohjelman kautta.  

Teema on kuitenkin niin monisyinen ja tarvittavat ratkaisut niin kokonaisvaltaisia 
ja monia aloja koskevia, että olisi vielä tarpeen herätellä muuta Suomea 

Esipuhe
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näkemään sen tärkeys. Tämän teoksen tärkeän kohderyhmän muodostavatkin 
muiden kuin maatalous- ja ympäristöalojen asiantuntijat ja opiskelijat sekä 
yritysmaailma. Toinen tärkeä kohderyhmä on valistuneet kansalaiset. Toisaalta 
myös asiaa tunteville on hyvä tarjota tietopaketti, jossa tieto kootaan yhteen ja 
jäsennellään mielekkääksi kokonaisuudeksi pienten palasten sijaan. Nykyisen 
sirpaleisen tiedon aikana tuki kokonaisuuksien hahmottamiseksi on erityisen 
tärkeää.

Kirjoitustyön aikana huomasin, että aihepiiriä oli monimutkaisuuden vuoksi 
hankala jäsentää. Minulla oli kyllä heti ajatus siitä, mitä asioita pitäisi käsitellä, 
mutta palasten saaminen oikeille ja loogisille paikoilleen vaati paljon ajatustyötä 
ja keskusteluita monien ihmisten kanssa. Lisäksi kierrätyslannoitteista oli 
saatavilla yllättävän vähän tietoa. 

Päädyin rakenteeseen, joka ensin esittelee ravinteiden kierrätyksen perusteita, 
sitten tarkastelee tärkeimpiä sektoreita, joilla ravinnepitoisia biomassoja syntyy. 
Sektorit on järjestetty ruokajärjestelmän logiikalla alkaen ruoan tuotannosta ja 
päättyen jätevesien käsittelyyn. Käsittelen kierrätyslannoitteita erillisessä 
luvussa, vaikka se meneekin osittain päällekkäin maataloussektoria käsittelevän 
luvun kanssa. Tässä kuitenkin näkökulma on pitkälle jalostetuissa tuotteissa. 
Lopuksi etsin ratkaisukeinoja nykyisiin ravinteiden kierrätyksen haasteisiin ja 
tietä kestävään ravinnetalouteen sekä pohdin, millaisten visioiden kautta 
pääsisimme rakentamaan kestävää ravinnetaloutta. Tekstin seassa on 
esimerkkejä, jotka kertovat hyvistä toimintatavoista, innovaatioista tai tuotteista, 
jotka vievät ravinteiden kierrätystä eteenpäin. Kussakin luvussa käytetyt lähteet 
on lukemisen helpottamiseksi kerätty luvun loppuun. 

Olen tätä tekstiä kirjoittaessani haastatellut useita asiantuntijoita, joiden nimet 
löytyvät lähdeluettelosta. Haluan lämpimästi kiittää heitä saamistani tiedoista ja 
tärkeistä näkökulmista. Suurkiitokset tekstin esilukijoille Eija Hagelbergille, 
Pirkko Kasaselle, Jaana Sorvalille ja Sarianne Tikkaselle arvokkaista 
kommenteista ja hyvistä keskusteluista. Kiitän Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukuntaa apurahasta, joka mahdollisti tämän teoksen kirjoittamisen. 
Kiitos Jussille henkisestä tuesta.
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Kuva 1.1. Sieni hajottaa kuollutta puuta. 
Kuva: Sammy Berninger

Miksi ravinteita 
pitäisi kierrättää?1.

1.1. Mihin ravinteita tarvitaan? 

Kasvit, ihmiset ja eläimet tarvitsevat 
ravinteita kasvaakseen. Kasvit ottavat 
juurillaan maaveteen liuenneita 
ravinteita maaperästä. Eläimet taas 
saavat ravinteita syömällä joko kasveja 
tai toisia eläimiä. Hajottajaeliöt 
vapauttavat ravinteet uudestaan 
kiertoon. Tällä tavoin ravinteet kiertävät 
ravintoketjussa ja ravintoverkossa. 
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Tässä kirjassa ravinteista käsitellään lähinnä 
fosforia ja typpeä, jotka ovat tärkeitä makro-
ravinteita eli kasvit tarvitsevat niitä suhteellisen 
suuria määriä. Fosforia kasvit tarvitsevat energia-   
aineenvaihduntaansa. Fosforia sisältävä adeno-
siinifosfaatti on solujen energialähde. Se luovut-
taa hajotessaan energiaa, jota kasvi tarvitsee 
kasvaakseen ja kehittyäkseen. Erityisesti kasvun 
alkuvaiheessa fosforin merkitys on suuri. Fosfori 
myös aktivoi erilaisia kasvin aineenvaihdunnas-
sa tarvittavia entsyymejä. Fosforin puute näkyy 
kasvin heikkona kasvuna. Typpeä kasvi tarvitsee 
valkuaisaineiden eli proteiinien rakennusaineeksi. 
Typpi on tärkeä osa lehtivihreää, jonka avulla kasvi 
yhteyttämällä saa auringon energiaa käyttöönsä. 
Typen puute näkyykin kasvin vaaleanvihreänä vä-
rinä ja kasvun hidastumisena.

Ravinteiden kierrätykseen liittyvässä keskuste-
lussa ja käytännön toimissa keskitytään nimen-
omaan fosforiin ja typpeen. Fosfori ja typpi ovat 
myös tärkeitä vesiensuojelun kannalta, sillä nii-
den luontaisia prosesseja runsaampi huuhtou-
tuminen vesistöihin aiheuttaa rehevöitymistä. 

Fosforin ja typen lisäksi makroravinteita ovat 
kalium, hiili, happi, vety, rikki, kalsium ja mag-
nesium. Hiiltä ja happea kasvit saavat ilmasta, ja 
vetyä vedestä. Makroravinteiden lisäksi kasvit tar-
vitsevat pieniä määriä mikroravinteita. Kasveille 
välttämättömiä mikroravinteita ovat rauta, man-
gaani, sinkki, kupari, boori, kloori ja molybdeeni.
 
Se ravinne tai muu kasvutekijä (lämpö, vesi, 
valo), jota on kasvin tarpeeseen nähden niu-
kimmin saatavilla, toimii kasvua rajoittavana 
tekijänä eli minimitekijänä. Tätä on kuvattu rik-
kinäisen puusaavin avulla: siinä pysyy vettä vain 
lyhimmän laudan sallima määrä. 

Fosfori on peräisin kallioperästä, josta se luon-
nollisessa kiertokulussa vapautuu rapautumalla 
maaperään (Kuva 1.2). Maaperästä kasvit ottavat 
fosforia ja eläimet saavat sitä syömällä kasveja tai 
toisia eläimiä. Hajottajat vapauttavat fosforin taas 
uudelleen maaperään. Maaperästä fosforia kul-
keutuu vesistöihin huuhtoutumalla. Vesistöissä 
osa fosforista menee levien ja muiden kasvien ja 
sitä kautta eläimien käyttöön ja osa sedimentoi-

 Kuva 1.2. Fosforin kierto luonnossa (Hanski ym. 1998). 

Miksi ravinteita 
pitäisi kierrättää?
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tuu pohjalle. Fosforia voi vapautua sedimentistä 
pohjan jouduttua hapettomiin oloihin. Sedimen-
teistä muodostuu pitkän ajan kuluessa geologisten 
prosessien kautta uutta kallioperää, jossa fosfori 
esiintyy fosfaattikivenä.

Typen kierto luonnossa on hyvin erilainen kuin 
fosforin kierto (Kuva 1.3). Luonnossa typpeä 
on eniten ilmakehässä: noin 78 prosenttia 
ilmakehästä on typpeä. Eliöt eivät pysty yleensä 
käyttämään sitä suoraan hyväkseen. Tarvitaan 
biologista typensidontaa eli bakteerien toimin-
taa, jonka avulla ilman typpi saadaan kasveille 
käyttökelpoiseen muotoon. Näitä bakteereja on 
palkokasvien, kuten apiloiden ja hernekasvien, 
juurinystyröissä ja maaperässä. Toiset bakteerit 
muuttavat ammoniumtyppeä nitriittimuotoon 
ja kolmannet bakteerit muuttavat nitriittitypen 
nitraattitypeksi. Kasvit ottavat typen maaperästä 
joko ammonium- tai nitraattimuodossa. Denit-
rifioivat bakteerit taas vapauttavat typpeä jälleen 

ilmakehään. Maaperässä olevaa typpeä huuhtoutuu 
myös vesistöihin, jossa levät ja muut kasvit sekä 
eläimet käyttävät sitä hyödykseen. 

Ihminen on kuitenkin muuttanut näitä ravinteiden 
kiertoja voimakkaasti. Kansainvälisen tutkija-
ryhmän mukaan olemme ylittäneet maapallon 
kantokyvyn typen ja fosforin kierron osalta. 
Seuraavassa luvussa kerrotaan, miten ihminen 
hyödyntää maailman ravinnevaroja ja käyttää nii-
tä tehottomasti.

1.2. Ravinteiden tehottoman 
hyödyntämisen ongelmia
Ihminen hyödyntää ravinteita monella tavalla. 
Näitä hyödyntämisen muotoja kutsutaan ravin-
netaloudeksi. Ravinnetalous sisältää ruokajär-
jestelmän, johon kuuluvat maatalous, kalastus 
ja kalanviljely, elintarviketeollisuus, kauppa, 

Kuva 1.3. Typen kierto luonnossa (Hanski ym. 1998).

TYPEN KIERTO
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ruokapalvelut, kuluttajat ja jätevedenpuhdistus. 
Lisäksi ravinnetalous ulottuu osittain myös ener-
giantuotantoon, jätehuoltoon, viherrakentamiseen 
sekä metsätalouteen ja –teollisuuteen. 

Tämänhetkisen ravinteiden käyttömme ongel-
mana on se, että otamme käyttöön neitseellisiä 
raaka-aineita, emmekä riittävän tehokkaasti hyö-
dynnä niitä käytön jälkeen. Ravinteiden käytön 
tehokkuus on heikko: käyttöön otetusta typestä 
noin 80 prosenttia ja fosforista 25-75 prosenttia 
menetetään ravinnepäästöinä, hukkavirtoina 
tai energiankäyttönä. Lautaselle päätyy siis vain 
noin viidennes käyttöön otetuista ravinteista. 
Luonnossa ravinteiden kierto on tasapainossa, 
mutta ihmisen vaikutuksesta sekä fosforin että 
typen kiertokulut ovat vakavasti häiriintyneet. 

Fosforia louhitaan fosfaattikivenä kaivoksista. 
Maailman mineraalifosforivarat ovat kuitenkin 
rajalliset. Tämän uusiutumattoman luonnonvaran 
riittävyydestä on esitetty erilaisia arvioita, jotka 
liikkuvat 60 ja 130 vuoden välillä. Korkealaatuista 
fosfaattimalmia riittää tätä lyhyemmäksi ajaksi. 

Maailman fosforivarat ovat voimakkaasti keskit-
tyneet harvojen valtioiden alueelle. Poliittisesti 
epävakaassa Marokossa on jopa 70 prosenttia 
maailman fosforivaroista, ja seuraavaksi suu-
remman varannot ovat Kiinassa, joka tarvitsee 
itse tuottamansa fosforin. Suomessa on 
Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, Siilinjärven 
apatiittikaivos. Apatiitista valmistetaan fosfori-
happoa, joka on fosforilannoitteen raaka-aine. 
Vuonna 2013 EU lisäsi fosfaatin kriittisiksi mää-
rittelemiensä raaka-aineiden joukkoon.

Typpilannoitetta taas valmistetaan maakaasun 
sisältämästä vedystä ja ilmakehän sisältämästä 
typestä Haber-Bosch –menetelmällä, joka on 
kemiallinen katalyyttinen menetelmä, jossa tar-
vitaan korkeaa lämpötilaa ja korkeaa painetta. 
Lopputuotteena syntyy ammoniakkia, joka voi-
daan edelleen jalostaa ureaksi, ammoniumnit-
raatiksi tai ammoniumsulfaatiksi. Menetelmä 
kuluttaa paljon energiaa, noin 10 kWh energiaa 
tuotettua typpikiloa kohden, sillä prosessissa tar-
vitaan korkeita lämpötiloja. Maakaasun sijaan 
voisi käyttää myös biokaasun sisältämää metaania, 
mutta yleensä tämä prosessi perustuu fossiilisiin 
raaka-aineisiin ja energiaan. Arviolta noin kaksi 

prosenttia maailman energiankulutuksesta käy-
tetään tähän tarkoitukseen.

Lisäämme siis sekä fosforia että typpeä jatku-
vasti kiertoon paljon nopeammalla tahdilla kuin 
luonnon prosesseissa tapahtuisi. Vaikka ravinteita 
kiertääkin jo, ravinnekierto on vielä tehotonta. 
Suomen ravinnetalouteen tulee ulkopuolelta 
ravinteita, esimerkiksi tuontiruoan ja –rehujen, 
siemenien ja väkilannoitteiden muodossa. 
Ruokaketjun eri osissa on ravinnevuotoja. 

Ravinnevuodot aiheuttavat ravinnepäästöjä 
vesistöihin. Lisääntyneet ravinteet aiheuttavat 
vesistöjen rehevöitymistä, mikä näkyy mm. 
lisääntyneenä vesikasvillisuutena, pohjan lähellä 
esiintyvinä hapettomina alueina ja laajojen 
leväkukintojen esiintymisenä. Vesi on aiempaa 
sameampaa ja kalakannoissa on muutoksia. 

Ruokajärjestelmän loppupäässä yhdyskuntien 
jätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamolla, 
jossa nykyisin biologinen typenpoisto vapauttaa 
typen uudelleen ilmaan. Tässä hukataan suurella 
energiankulutuksella sidottu typpi sen sijaan, että 
se hyödynnettäisiin kierrossa uudelleen. Fosfori 
taas sidotaan kemiallisella fosforinpoistolla 
kasveille heikosti käyttökelpoiseen muotoon.

Tehoton ravinteiden kierto on myös taloudel-
lisesti tehotonta. Arvokkaat materiaalit voivat 
joutua hukkaan tai syntyy turhia kustannuksia 
esimerkiksi ruokahävikin muodossa. Tuontira-
vinteet, jotka olisi mahdollista korvata kotimai-
silla, vaikuttavat negatiivisesti kauppataseeseen.

1.3. Ravinteiden kierrätyksen 
hyötyjä ja riskejä
Ravinteiden kierrätyksellä pyritään käyttämään 
kierrossa olevat ravinteet mahdollisimman 
tarkasti hyväksi ja siten vähentämään neitseellisten 
raaka-aineiden käyttöönottoa. Samalla vältetään 
myös esimerkiksi kaivannaisfosforin louhimisen 
aiheuttamat ympäristövaikutukset. Typen kier-
rättäminen taas säästää typpilannoitteen teollisen 
valmistamisen aikana kuluvaa energiaa, mikä 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 



1212

Kierrätysravinteiden hyödyntäminen tai kierrä-
tyslannoitteiden valmistaminen voivat kuitenkin 
aiheuttaa uudenlaisia haitallisia ympäristövai-
kutuksia, jotka on minimoitava.  Esimerkiksi 
erilaisten ravinnerikkaiden biomassojen sisäl-
tämien ravinteiden kierrättäminen maatalous-
käyttöön tai elintarviketeollisuuden sivuvirtojen 
hyödyntäminen jossakin toisessa prosessissa 
saattaa lisätä kuljetustarvetta. Siksi on tärkeää 
esimerkiksi prosessoida lantaa rakeiksi ja luoda 
järjestelmiä, joissa raaka-aineen tuottaja ja hyö-
dyntäjä ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. 
Pitkälle jalostettuja kierrätyslannoitteita voidaan 
käyttää kaukana niiden syntypaikasta, jos jalosta-
malla pystytään laskemaan kuljetuskustannuksia. 

Pitkälle jalostetut ja helposti kuljetettavat 
kierrätyslannoitteet voivat olla keino tasoittaa 
ravinteiden alueellista jakautumista. Suomessa, 
kuten useissa muissakin maissa, kotieläintuotanto 
on keskittynyt tietyille alueille, joilla on fosforin 
ylituotantoa verrattuna kasvien tarpeeseen (ks. 
Luku 4). Jos kierrätyslannoitteille saadaan luotua 
toimivat markkinat, alueellisen ravinteiden epäta-
sapainon tasoittaminen helpottuu huomattavasti. 

Yksi tapa edistää ravinteiden kierrätystä on 
suunnitella paikallisia ja alueellisia suljetun 
kierron systeemejä, joissa ravinteet käytetään 
mahdollisimman tarkasti hyväksi eri toimintoihin. 
Näihin järjestelmiin sisältyy useimmiten myös 
pyrkimys energiaomavaraisuuteen. Ravinteiden 
kierrätys on täten yksi keino lisätä omavarai-
suusastetta ja huoltovarmuutta. 

Myös kansallisesti on järkevää pyrkiä vähentä-
mään maan ulkopuolelta tulevia ravinnevirtoja 
ja pyrkiä jos ei ravinneomavaraisuuteen, niin 
siihen, että maahan tuotavat ja maasta vietävät 
ravinnevirrat olisivat tasapainossa. Kun ravinteita 
ei tule sisään ylen määrin, on ravinnevuotojen 
hallintakin helpompaa. 

Ravinteiden kierrätyksellä on mahdollisia 
positiivisia kansantaloudellisia ja aluetaloudel-
lisia vaikutuksia. Kierrätyslannoitteiden jalos-
taminen korkealaatuisiksi tuotteiksi lisää myös 
suomalaista osaamista ja luo eri teknologioiden 
ja osaamisen vientipotentiaalia. Toisaalta kierrä-
tysravinteiden käyttö voi lisääntyä myös tuonnin 
varassa. Esimerkiksi Alankomaissa on intensii-

visien eläintuotannon takia lannan ravinteita 
reilusti enemmän kuin maan omilla pelloilla 
voidaan käyttää. Siellä lantaa prosessoidaan 
suhteellisen edullisiksi kierrätyslannoitteiksi, 
joita viedään muihin maihin.

Maanviljelijän kannalta omalta tai naapurin 
tilalta tulevien kierrätysravinteita sisältävien 
biomassojen, kuten lannan tai kompostin, käyt-
täminen lannoitteena on taloudellista, koska 
silloin voidaan ostaa vähemmän keinolannoitteita. 
Toisaalta pitkälle prosessoitujen kierrätysravin-
teiden hinta on edelleen keinolannoitteita kor-
keampi. 

Kierrätysravinteiden käytöstä voi kuitenkin olla 
maatilalle muitakin hyötyjä. Orgaanisten kierrä-
tyslannoitteiden (ks. luku 9 erilaisista kierrätys-
lannoitteista) käyttö parantaa maaperän kasvu-
kuntoa lisäämällä eloperäisen aineksen määrää 
maaperässä. Eloperäisen aineksen määrä vaikut-
taa mm. maaperän rakenteeseen, vesitalouteen 
ja maaperäeliöstöön. Kun pellon kasvukunto on 
hyvä, lannoitteina annetut ravinteet sitoutuvat 
kasveihin ja kiertävät sadon mukana ihmisra-
vinnoksi tai rehuksi. Samalla pellolta tapahtuvat 
ravinnevuodot pienenevät. Lisäksi maaperän 
eloperäisen aineksen määrän lisääntymisellä on 
myönteisiä ilmastovaikutuksia maaperän sitoessa 
hiiltä eli poistaessa hiilidioksidia ilmakehästä.

Ravinteiden kierrätys tuo monenlaisia hyötyjä. On 
kuitenkin muistettava, että ravinteiden kierrätys 
tai kierrätysravinteiden käyttö ei automaattisesti 
vähennä ravinnevuotoja esimerkiksi pelloilta. 
Kierrätysravinteilla voidaan korvata mineraali-
lannoitteita, mutta ravinteiden huuhtoutumisen 
vähentämiseksi maataloudessa käytettävien 
ravinnemäärien pitää olla kasvin kasvun 
kannalta oikeita, ravinteiden pitää olla kasville 
käyttökelpoisessa muodossa ja maaperän pitää 
olla hyvässä kunnossa. 

Lisäksi kierrätysravinteiden tulee olla puhtaita ja 
turvallisia käyttää. Niiden pitää olla hygieenisiä 
eikä niissä ei saa olla ihmiselle tai eläimille 
haitallisia määriä haitta-aineita, kuten raskasme-
talleja tai lääkeaineita. 
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2.

14

Ravinteiden kierrätykseen 
liittyviä konsepteja

2.1. Kiertotalous ja 
materiaalitehokkuus
Ravinteiden kierrätys on osa 
kiertotaloutta. Kiertotaloudella pyritään 
korvaamaan vallitseva lineaarinen 
talousjärjestelmä, jossa materiaaleja 
kulutetaan ja hylätään ne käytön 
jälkeen. Kiertotalouden tavoitteena on 
käyttää raaka-aineet entistä tarkemmin 
hyväksi ja käyttää uudelleen käytöstä 
poistetut tuotteet. Kiertotalouden 
ajatukseen liittyy myös uudenlaisten 
toimintamallien kehittäminen siten, että 
taloudessa liikkuisi entistä vähemmän 
materiaalia. Yhteiskunta toimisi siten 
entistä materiaalitehokkaammin. 
Materiaalin käytön minimointia 
kutsutaan dematerialisaatioksi. 

Kuva: Kati Berninger
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Kiertotaloudessa pyritään mahdollisimman 
pitkälle välttämään neitseellisten raaka-aineiden 
ottamista luonnosta, mikä säästää myös valmis-
tusvaiheessa energiaa ja vettä. Samalla vähen-
netään jätteiden syntyä ja jätehuollosta syntyviä 
ympäristövaikutuksia. 

Suomen ympäristökeskuksen Kohti vesiviisasta 
kiertotaloutta –hankkeen mukaan kiertotalou-
della tarkoitetaan sellaista talousjärjestelmää, 
jossa tuotteisiin sisältyvä arvo ja luonnonvarat 
pidetään tuottavassa käytössä mahdollisimman 
pitkään. Kiertotaloudessa toisen jäte on toisen 
raaka-aine, mikä toteutuu parhaiten niin sano-
tuissa teollisissa symbiooseissa, joissa yritysten 
toiminnot ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja 
hyödyttävät toinen toisiaan. Teolliset symbioosit 
tuottavat suuremman lisäarvon käyttämällä 

vähemmän luonnonvaroja kuin perinteiset teol-
lisuuden arvoketjut.

Tämän teoksen elintarviketeollisuuden sivuvir-
tojen käytöstä kertovassa luvussa 6.2 kuvataan 
esimerkkejä ravinteiden kierrätykseen liittyviä 
teollisista symbiooseista.

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus ovat keinoja 
saada talouskasvu ja hyvinvoinnin kasvu kytkey-
tymään irti luonnonvarojen kulutuksesta. Luon-
nonvarojen kokonaiskulutus onkin Suomessa 
tasaantunut 2010-luvulla (Kuva 2.1). Toisaalta 
talouskaan ei samana ajanjaksona ole juuri 
kasvanut. Varsinaista irtikytkentää ei ole vielä 
tapahtunut, vaan se tapahtuu silloin, kun luon-
nonvarojen kulutus saadaan kääntymään laskuun 
ilman että bruttokansantuote vähenee.

Kuva 2.1. Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen suhde talouskasvuun Suomessa vuosina 
1990-2015. BKT on laskettu viitevuoden 2010 hintoihin. (Vuosi 1990=100; Tilastokeskus 2017)
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2.2. Biotalous
Biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien luon-
nonvarojen ja erityisesti biomassan kestävään 
käyttöön perustuvaa tuotteiden, palveluiden ja 
energian tuotantoa. Biotaloudessa luonnonvaroja 
käytetään säästeliäästi ja niitä kierrätetään 
tehokkaasti. Biotalouden avulla vähennetään 
riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista 
ja fossiilisista polttoaineista. 

Suomessa metsävarat ja metsien erilaiset käyttö-
muodot muodostavat olennaisen osan biotalou-
desta. Metsäteollisuuden perinteisten tuotteiden 
lisäksi erilaiset biojalostamoiden tuottamat polt-
toaineet ja kemikaalit ovat Suomen biotalouden 
ytimessä. Biotaloudessa metsien kestävä käyttö 
on varmistettava ja eri prosessien sivuvirroille 
löydettävä taloudellinen käyttömuoto.  

Myös ruokaketju on osa biotaloutta ja ravin-
teiden kierrätyksen voidaan katsoa olevan osa 
laajempaa biotalouden konseptia. Vuonna 2014 
laadittu Suomen biotalousstrategia asettaa tavoit-
teeksi kasvattaa biotalouden tuotosta huomatta-
vasti ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 
2025 mennessä. Biotalous työllisti vuonna 2014 
yli 300 000 henkilöä. 

Veteen liittyviä biotalouden osa-alueita kutsu-
taan siniseksi biotaloudeksi. Sininen biotalous 
hyödyntää uusiutuvia vesiluonnonvaroja ja 
pyrkii liiketoiminnan lisäksi edistämään vesiym-
päristön hyvää tilaa. Ravinteiden kierrätyksen 
kannalta kiinnostavia sinisen biotalouden osia 
ovat mm. kalan- ja levänviljely, järviruo’on hyöty-
käyttö, kalastus, ravinnepäästöjen hallinta ja 
talteenotto sekä sivuvirtojen hyödyntäminen.

2.3. Ravinnejalanjälki
Yksi näkökulma ravinnevirtoihin on kulutuksen 
aiheuttama ravinnejalanjälki. Ravinnejalanjäljellä 
tarkoitetaan tietyn yksikön, kuten kotitalouden, 
kaupungin tai yrityksen vaikutusta vesistöjen 
ravinnekuormitukseen. 

Esimerkiksi noin 60 prosenttia kuluttajan ravin-
nejalanjäljestä syntyy ruoantuotannosta ja noin 
neljännes asumajätevesistä. Ruokavalio vaikuttaa 
merkittävästi kuluttajan ravinnejalanjälkeen.

Lihapitoisen ruokavalion vesistöjä rehevöittävä 
vaikutus on kasvisruokavaliota suurempi. Tämä 
johtuu siitä, että eläimille pitää ensin kasvattaa 
rehua ja eläin syö moninkertaisesti sen mää-
rän kuin me söisimme suoraan kasvisruokana. 
Samalla syntyy myös erilaisia vesistöpäästöjä 
ruoantuotantoprosessin eri vaiheissa. Suomessa 
80 prosenttia peltoalasta käytetään eläinten 
rehun tuotantoon. 

Esimerkiksi ravitsemuksellisesti oikeaoppisten 
lounasannosten vertailussa sekaruokalounaat 
rehevöittivät vesistöjä 4-5 -kertaisesti verrattuna 
kasvisruokalounaisiin. Erityisesti lisäämällä 
kotimaisen luonnonkalan ja vihannesten osuutta 
ruokavaliossa on mahdollista pienentää ravinne-
jalanjälkeä.

Suomalaisten lihan kulutus on lisääntynyt viime 
vuosikymmeninä. Esimerkiksi vuonna 1993 
suomalaiset söivät lihaa noin 62 kiloa henkilöä 
kohti ja 2010-luvulla lihan kulutus on vaihdellut 
77 ja 79 kilon välillä henkilöä kohti.

2.4. Ravinneomavaraisuus ja 
ravinneneutraali
Suomessa käydään tällä hetkellä keskustelua ruo-
kahuollosta ja omavaraisuusasteesta esimerkiksi 
rehujen ja lannoitteiden suhteen. Esimerkiksi 
proteiiniomavaraisasteella tarkoitetaan sitä, 
miten suuri osa tarvittavasta proteiinista on koti-
maista alkuperää. Proteiini sisältää paljon typpeä 
(ks. luku 1.1), ja siksi proteiiniomavaraisuus on 
olennainen osa ravinneomavaraisuutta. 

Proteiiniomavaraisuudessa on monta ulottu-
vuutta, joista osa liittyy suoraan ihmisravintoon 
ja osa taas eläinten rehuihin. Eläintuotannossa 
käytettävän täydennysvalkuaisen osalta Suomen 
proteiiniomavaraisuus on vain noin 15 prosenttia. 
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Täydennysvalkuaisella korvataan kotimaisen 
viljan ja muiden rehujen puutteita. Tärkeimpiä 
ulkomailta tuotavia täydennysvalkuaisen lähteitä 
ovat soija ja rapsi. Näitä voidaan korvata koti-
maisilla lähteillä, mutta hinta, koostumus ja saa-
tavuus rajoittavat kotimaisten lähteiden kuten 
härkäpavun ja suomalaisen rypsin käyttöä. Kor-
kean proteiinipitoisuuden tuontirehun muka-
na tulee Suomeen typpeä. Jos vastaavaa määrää 
typpeä ei viedä Suomesta pois, kansallinen ra-
vinnetase on ylijäämäinen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Suomeen virtaa koko ajan ylen määrin ra-
vinteita, mikä lisää ravinteiden riskiä joutua ve-
sistöihin. 

Huoltovarmuus eli se, miten pärjäämme poik-
keustilanteessa, on hyvin tärkeä näkökohta, 
kun pohditaan ravinneomavaraisuutta. Huol-
tovarmuuden näkökulmasta myös alueellinen 
ja paikallinen omavaraisuus on tärkeää. Oma-
varaisuutta voidaan kehittää luomalla suljetun 
kierron järjestelmiä, joissa ravinteet kiertävät 
eri toimintojen välillä. Eri tahojen kokemusten 
perusteella voidaan todeta, ettei pelkkä suljettu 
ravinnekierto välttämättä toimi, vaan järjestel-
mässä pitää olla mukana myös muita elementtejä, 
kuten energia ja vesi. Maatilat yksinään eivät 
pärjää, vaan ne tekevät yhteistyötä elintarvikkeita 
jalostavien yritysten sekä esimerkiksi energiayh-
tiöiden kanssa. Tästä esimerkkinä on luvussa 4.2 
esiteltävä Palopuron agroekologinen symbioosi. 
Ravinneomavaraisessa järjestelmässä ei tarvita 
ulkopuolisia ravinteita ja samalla esimerkiksi 
tuotettu ruoka kulutetaan alueella. 

Koska elämme globaalissa maailmassa ja käytämme 
joka tapauksessa jonkin verran tuontielintarvik-
keita, täydellistä ravinneomavaraisuutta järke-
vämpää olisi tavoitella tilannetta, jossa ravinnetase 
olisi nolla eli alueelle tulisi ja sieltä lähtisi pois yhtä 
paljon hyötykäytettyjä ravinteita ja ravinnepäästöt 
vesistöihin olisi minimoitu. Tätä tarkoittaa käsite 
ravinneneutraali. Ravinneneutraalius on teoreet-
tinen käsite, jota kohti voidaan pyrkiä, mutta jota 
ei oikeassa maailmassa saavuteta. Vuotoja on aina 
jonkin verran, mutta ne voidaan minimoida. 
Ravinnetasetarkastelu voi kohdistua eri kokoisille 

alueille: koko Suomi, maakunta, kunta, kylä tai 
maatila. Maatilatasolla ravinnetasetarkastelu on 
paljon käytetty työkalu. Suuremmalla alueella 
ravinnetasetarkastelu yleensä kompastuu ravinne-
virtatietojen huonoon saatavuuteen. 

Käsite ravinneneutraali on otettu käyttöön 
Varsinais-Suomen ELY -keskuksen Ravinne-
neutraali kunta RANKU –hankkeessa. Koska 
ravinnetasetarkastelu on hankalaa tietojen puut-
teen takia, hanke on ottanut käyttöön toisen-
laisen määritelmän: Ravinneneutraali kunta tai 
alue on sellainen, jossa orgaaniset ravinteet hyö-
dynnetään mahdollisimman lähellä syntypaik-
kaansa. Tämä ei välttämättä tarkoita pyrkimystä 
alueelliseen ravinneomavaraisuuteen, mutta 
tavoite vie omavaraisuuden suuntaan. 
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3. Ravinteiden kierrätyksen 
kokonaisuus ja tärkeimmät 
osat

3.1. Ravinnetalouden 
kokonaisuus
Tässä kirjassa ravinnetaloutta 
tarkastellaan laajasti koko 
yhteiskuntaan kytkeytyvänä ilmiönä. 
Ravinnetalous liittyy vahvimmin 
ruokajärjestelmään, johon kuuluvat 
alkutuotannon lisäksi, elintarvikkeiden 
jalostus, kauppa ja ruokapalvelut, 
kotitalouksien kulutus, ja jäteveden-
puhdistus (Kuva 3.1). Ruokajärjestelmä 
on nykypäivänä osa globaalitaloutta eli 
Suomen kansalliseen ruokajärjestel-
mään tulee muista maista 
lannoitteita, siemeniä, rehua ja 
elintarvikkeita. Täältä myös viedään 
elintarvikkeita, lannoitteita ja rehua. 

Kuva: Kati Berninger



21

Peltoviljely

Kotieläin-
tuotanto

Elintarvike-
teollisuus

Kalastus, 
kalanviljely

Kauppa ja 
ruokapalvelut

Kuluttaja

Jäteveden-
puhdistamo

Energian-
tuotanto

Metsä-
talous

Viher-
raken-

taminen

Kompos-
tointi

Mädätysjäännös,
kierrätyslannoitteet

Mädätysjäännös,
kierrätyslannoitteet

Lanta
Puhdistamo-
liete

Lanta

Biojäte

Biojäte

Sivuvirrat

Puhdistamo-
liete

Ravinteita tulee 
ulkoa:

Ulkomainen ruoka, 
rehu, siemenet, 
keinolannoitteet

Ravinne-
vuodot

RUOKAJÄRJESTELMÄ

Ruokajärjestelmän lisäksi ravinnetalous liit-
tyy jätehuoltoon biojätteiden käsittelyn kautta. 
Kompostoidut tai biokaasutetut biojätteet 
palaavat ruokajärjestelmään jos niitä käytetään 
maataloudessa. Myös jätevedenpuhdistamoilla 
syntyvä puhdistamoliete on jätettä, jota käsitel-
lään mm. kompostoimalla. Ruokajärjestelmä 
kytkeytyy myös energiantuotantoon, sillä bio-
kaasulaitokset käyttävät raaka-aineenaan sekä 
erilliskerättyä biojätettä että puhdistamolietettä. 
Biokaasulaitoksissa tuotetaan metaania, joka 
puhdistuksen jälkeen on käytettävissä liikenne-
polttoaineena. Elintarviketeollisuuden sivuvir-
roista valmistetaan biodieseliä ja bioetanolia. 
Tällä tavoin ravinnetalous liittyy myös liikentee-
seen. Metsäteollisuudessa taas syntyy ravinnepi-
toisia biomassoja ja metsätaloudessa käytetään 
jonkin verran tuhkaa lannoitteena.

Kierrätysravinteiden käyttö ei takaa sitä, että 
ravinnepäästöt vesistöihin vähenevät, vaan kier-
rätysravinteita on käytettävä huolella ja kasvin 
tarpeiden mukaan. Toisaalta ravinteiden kierrä-
tys voidaan myös lähtökohtaisesti määritellä niin, 
että siinä vähennetään ravinnepäästöjä. Luon-
nonvarakeskuksen tuore raportti määrittelee 
ravinteiden kierrätyksen seuraavasti: ”Ravin-
teiden kierrätyksellä tarkoitetaan toimenpiteitä, 
joilla tuotannon ja kulutuksen yhteydessä syn-
tyvien ravinnerikkaiden materiaalien sisältämät 
ravinteet hyödynnetään uudelleen kestävästi ja 
turvallisesti kierrätysravinteina. Näin toimien 
vähennetään ravinnepäästöjä ympäristöön ja 
korvataan uusiutumattomia luonnonvaroja.” 
(Marttinen ym. 2017)

Kuva 3.1. Ruokajärjestelmä ja sen kytkennät muihin järjestelmiin ravinnetalouden näkökulmasta.
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3.2. Mihin pitäisi keskittyä?
Ravinteiden kierrätyksen valtavirtaistaminen 
Suomessa vaatii monien toimijoiden yhtaikaista 
työtä eri tahoilla. On kuitenkin tärkeää hahmot-
taa, missä suurimmat ravinnevirrat liikkuvat, 
jotta voidaan suunnata niihin toimintoihin 
eniten voimavaroja. 

Tieto ravinnemääristä ja niiden liikkeistä on 
hajallaan, eikä ole olemassa tilastoa, josta tämän 
tiedon saisi helposti ja vertailukelpoisessa muo-
dossa. Siksi ei ole myöskään mahdollista tarkas-
tella aikasarjoja siitä, miten ravinnevirrat ovat 
muuttuneet tai ravinteiden kierrätys on vuosien 
mittaan kehittynyt. Paras tieto ravinteiden käy-
töstä eri sektoreilla sekä ravinteita sisältävistä 
biomassoista ja niiden kierrätysasteesta on saa-
tavilla aiheesta tehdyistä kokoavista selvityksistä. 

Ylivoimaisesti eniten ravinteita käytetään maa-
taloudessa lannoitteena (Taulukko 3.1). Lannoit-
teena käytetään sekä mineraalilannoitteita että 
lantaa sekä jonkin verran muita kierrätysravin-
teita, kuten lihaluujauhoa. Myös metsätaloudessa 
ja viherrakentamisessa käytetään lannoitteita tai 

Taulukko 3.1. Fosforin ja typen käyttö eri toimialoilla Suomessa. Luvut sisältävät sekä 
epäorgaaniset lannoitteet että kierrätysravinteet. Poikkeuksena on viherrakentaminen, 
jonka epäorgaanisten lannoitteiden käyttö sisältyy maataloussektorin lukuihin. 
(Marttinen ym. 2017)

maanparannusaineita. Kalankasvatuksessa käy-
tetään myös huomattava määrä typpeä rehuissa. 

Maataloudessa syntyy eniten ravinnepitoisia bio-
massoja, joista tärkein on lanta (Taulukko 3.2). 
Myös puhdistamolietteet, biojätteet ja elintarvi-
keteollisuuden sivuvirrat sisältävät huomattavia 
määriä ravinteita. Vaikka näiden biomassojen 
ravinnemäärät ovat lantaa pienemmät, niiden 
etuna ravinteiden kierrätyksen kannalta on se, 
että niitä käsitellään keskitetysti isoissa yksiköissä. 
Tämä helpottaa prosessointia helposti kuljetetta-
viksi ja käytettäviksi kierrätyslannoitteiksi. 

Ravinteiden käytön ja syntyvien biomassojen 
ravinnepitoisuuden perusteella ravinteiden kier-
rätyksen edistämistyö on syytä kohdistaa eri-
tyisesti maatalouteen, elintarviketeollisuuteen, 
jätevedenpuhdistukseen ja biojätteisiin. Tämän 
kirjan seuraavat luvut käsittelevät näitä neljää 
teemaa. Viidentenä teemana mukaan nousi ka-
lastus ja kalanviljely, joka on olennainen osa 
ruokaketjua ja liittyy elintarviketeollisuuteen ja 
ravinteiden poistamiseen vesistöistä yhtenä 
ravinteiden kierrätyksen muotona.

Fosforit t/v Typpi t/v

Maatalous 32 300 228 000

Metsätalous 259 3 560

Viherrakentaminen 1 050 1 470

Kalankasvatus 210 1 600
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Berninger, K., Lovio, R., Temmes, A., Jalas, M., Kivimaa, P. & Heiskanen, E. 2017. 
Suomi seuraaville sukupolville – Taloudellisten murrosten käsikirja 
Into Kustannus, Helsinki.

Marttinen, S., Venelampi, O., Iho, A., Koikkalainen, K., Lehtonen, E., 
Luostarinen, S., Rasa, K., Sarvi, M., Tampio, E., Turtola, E., Ylivainio, K., 
Grönroos, J., Kauppila, J., Koskiaho, J., Valve, H., Laine-Ylijoki, J., Lantto, R., 
Oasmaa, A. & zu Castell-Rüdenhausen, M. 2017. Kohti ravinteiden kierrätyksen 
läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi ohjauskeinojen 
kehittämiseksi Suomessa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017. 
Luonnonvarakeskus, Helsinki.

Lähteet:

Taulukko 3.2. Tärkeimmät ravinnepitoiset biomassat ja niiden sisältämän fosforin ja typen määrät 
Suomessa. Puhdistamolietteet ja biojäte sisältävät sekä asutuksesta että teollisuudesta tulevat 
biomassat. (Marttinen ym. 2017)

Fosforit t/v Typpi t/v

Kotieläinten lannat 19 300 75 600

Ylijäämänurmet 2 540 7 060

Puhdistamolietteet 2 880 3 740

Biojätteet 730 5 340

Elintarviketeollisuuden sivuvirrat 360 2 070

Metsäteollisuuden lietteet 230 1 160 
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Maatalous4.

4.1. Ravinnevirrat
Maataloudessa syntyvät suurimmat 
ravinnevirrat. Kasvinviljelyssä 
käytetään lannoitteena 
mineraalilannoitetta, kotieläinten 
lantaa ja jonkin verran prosessoituja 
kierrätysravinteita sekä 
typensitojakasveja. Kasvien 
sisältämiä ravinteita siirtyy rehujen 
kautta eläimiin ja ruokana ihmisiin. 
Osa kasvien osista ei sovellu syötäväksi 
ja niistä tulee maatalouden sivuvirtoja, 
joita voidaan käyttää kateaineina, 
kompostoida tai käyttää 
biokaasulaitoksen materiaalina. 
Osa ravinteista palautuu lannan
mukana pellolle, kun sitä käytetään 
lannoitteena. 

Kuva: Kati Berninger
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Maatalous

36 % maatalouden käyttämistä fosforiravinteista 
Suomessa on peräisin mineraalilannoitteista, 
vaikka jo lannan sisältämä fosfori riittäisi peri-
aatteessa kattamaan viljojen ja nurmien viljelyn 
fosforintarpeen koko maassa. Samaan aikaan 
monissa kehitysmaissa viljelymaissa ei ole riittä-
västi fosforia. Tämä johtuu pitkälti eroosiosta 
aiheutuvasta maaperän köyhtymisestä ja siitä, 
ettei köyhillä pienviljelijöillä ole varaa lannoit-
teisiin. Ravinteet ovatkin jakautuneet maailmas-
sa ja myös Suomen sisällä epätasaisesti. 

Jopa 65 % maataloudessa Suomessa käytettä-
västä typestä on peräisin mineraalilannoitteista. 
Kierrätysravinteiden alhainen osuus typpilan-
noituksessa johtuu osittain siitä, etteivät lannan 
ravinnepitoisuudet ole kasveille optimaaliset. 
Lannassa on kasvien tarpeeseen nähden liikaa 
fosforia ja liian vähän typpeä. Fosforin rajoit-
taessa lannan levitysmääriä joudutaan kasveil-
le antamaan typpeä täydennyslannoituksena, 
mihin käytetään yleensä mineraalilannoitteita. 
Tähän ratkaisuna olisi tasapainoisesti ravinteita 
sisältävien kierrätyslannoitteiden tuottaminen ja 
käyttöönotto.

4.2. Lanta ja sen prosessointi
Suomessa muodostuu noin 17,3 miljoonaa tonnia 
kotieläinten lantaa vuodessa. Tämä lantamäärä 
sisältää 19 270 tonnia fosforia ja 75 570 tonnia 
typpeä. Eniten lantaa, sekä kokonaismäärinä että 
ravinnemäärinä laskettuna, syntyy nautakarja-
tiloilla. Myös sika- ja siipikarjatiloilla syntyy 
suuria määriä lantaa.

Muodostuvasta lannasta 58 % on lietelantaa, 
joka sisältää virtsaa ja usein myös pesuvesiä ja on 
juoksevassa muodossa. 35 % lannasta on kiinte-
ässä muodossa olevaa kuivalantaa, jossa virtsa 
on imeytetty kuivikkeisiin tai kerätty erikseen. 
Kuivalanta sisältää useimmiten kuivikkeen, joka 
on yleisesti turvetta, sahanpurua tai olkea. Loput 
on erilliskerättyä virtsaa.

Eri lantatyypeillä on erilaisia ominaisuuksia ja eri 
ravinnesisältöjä. Taulukossa 4.1 esitetään eräiden 
lantojen ravinnepitoisuuksien taulukkoarvoja. 
Samojenkin eläinten lannan ravinnepitoisuus 
vaihtelee kuitenkin mm. ruokinnan mukaan. 
Siipikarjan lanta on hyvin ravinnepitoista ja tur-
kiseläinten lannassa on paljon fosforia. 

Kuva 4.1. Ravinteiden kierto maatilalla. Grafiikka: JÄRKI-hanke / Mainostoimisto Kuke Oy



26

Kuva 4.2. Lannan sisältämien ravinteiden arvosta voi saada käsityksen laskemalla, 
mitä vastaavat ravinteet maksaisivat kaupasta ostettavina mineraalilannoitteina.   
Grafiikka: JÄRKI-hanke / Mainostoimisto Kuke Oy

Taulukko 4.1. Eräiden lantojen ravinnepitoisuuksien taulukkoarvoja. Liukoinen typpi on heti
kasvien käytettävissä. (Mavi 2016)  P = fosfori, N = typpi, Kok = kokonais-, Liuk = liukoinen 

Kok. P kg/m³ Liuk. N kg/m³ Kok. N kg/m³ P;N
Naudan kuivikelanta 1,0 1,1 4,0 0,25
Naudan lietelanta 0,5 1,7 2,9 0,17
Naudan virtsa 0,1 1,5 2,5 0,04
Sian kuivikelanta 2,8 1,2 4,6 0,61
Sian lietelanta 0,8 2,2 3,4 0,24
Sian virtsa 0,2 1,3 2,0 0,10
Kanan kuivikelanta 5,6 4,2 9,4 0,60
Broilerin kuivikelanta 3,6 2,7 8,7 0,41
Kalkkunan kuivikelanta 4,4 3,2 8,0 0,55
Ketun kuivikelanta 12,7 1,4 6,5 1,95
Minkin kuivikelanta 12,1 0,9 5,2 2,33
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Lietelantaa on sen suuren nestepitoisuuden takia 
kallista kuljettaa. Se onkin kätevintä joko hyö-
dyntää suoraan omalla tilalla tai naapuritilalla. 
Lannan hyödynnettävyyttä ja kuljetettavuutta 
voidaan parantaa prosessoinnin avulla. 

Kasvit tarvitsevat fosforia (P) ja typpeä (N) pai-
nosuhteessa noin P:N = 1:7 = 0.14. Ravinnetarve 
vaihtelee jonkin verran kasveittain. Lannassa 
on siis yleensä liikaa fosforia verrattuna kasvien 
tarpeeseen. Ravinteiden välinen suhde vaihtelee 
suuresti eri lantatyypeittäin (ks. taulukko 4.1). 
Ravinteiden välisiä suhteita voidaan muuttaa 
prosessoimalla.

Lietelantaa voidaan prosessoida separoimalla 
kuiva- ja nestejae erilleen. Tällöin nestejakee-
seen jää suurin osa typestä ja kuivajakeeseen 
suurin osa fosforista. Nestejae voidaan hyö-
dyntää lähellä ja kuivajae kuljettaa kauemmas. 
Kuivajaetta voidaan jalostaa eteenpäin rakeista-
malla, jolloin sen kuljetettavuus paranee entises-
tään. Separointi voi tapahtua tilakohtaisesti tai 
keskitetysti. Erityisen kannattavaa separointi on 
silloin, kun lähipelloilla on maaperässä paljon 
varastoitunutta fosforia, eikä lannan sisältämää 
fosforia voida hyödyntää omalla tilalla.

Kuivalantaa voidaan käsitellä kompostoimalla. 
Kompostoinnin aikana lannan seassa olevat 
kuivikkeet hajoavat. Kompostointi tuhoaa tau-
dinaiheuttajia ja rikkakasvien siemeniä. Samalla 
ravinteet muuttuvat paremmin kasveille käytet-
tävään muotoon ja massasta tulee aikaisempaa 
tasalaatuisempaa.

Lantaa voidaan myös käyttää biokaasulaitoksen 
raaka-aineena. Biokaasulaitoksessa tapahtuvassa 
mädätyksessä muodostuu metaania, jota käyte-
tään energianlähteenä. Prosessin aikana syntyvä 
biokaasulaitoksen mädätysjäännös on edelleen 
ravinnepitoista materiaalia, jota voidaan käyt-
tää lannoitteena. Mädätys parantaa lannan käsi-
teltävyyttä ja osa typestä muuttuu liukoiseen eli 
kasveille paremmin käyttökelpoiseen muotoon. 
Pelkän lannan metaanintuotantopotentiaali on 
melko alhainen, joten sekaan on hyvä saada 
esimerkiksi kasvintuotannon sivuvirtoja. 

Suomessa maatilojen biokaasulaitoksia on arvi-
olta vain 15 kappaletta, mikä kertoo vaikeudesta 
saada tilatason biokaasulaitokset kannattamaan. 
Lantaa muiden raaka-aineiden ohella käsitte-
leviä suuria biokaasulaitoksia on maassamme 
muutamia, esimerkiksi Vehmaalla ja Huittisilla. 

Suuria biokaasulaitoksia on Suomessa aikaisem-
min suunniteltu usein puhtaasti energiantuotan-
non näkökulmasta, jolloin mädätysjäännöksen 
käyttöön ei ole aina kiinnitetty riittävästi huo-
miota. Lisäksi biokaasulaitoksia on Suomessa 
ollut vaikea saada kannattaviksi ilman porttimak-
suja eli laitoksella käsiteltävästä jätemateriaalista 
saatavia maksuja. Isoilla biokaasulaitoksilla 
käytetäänkin raaka-aineena usein yhdyskuntien 
puhdistamolietettä ja/tai erilliskerättyä biojätet-
tä. Erityisesti puhdistamolietteen osalta mädä-
tysjäännöksen käyttöä saattaa rajoittaa epäilys 
raaka-aineen puhtaudesta. Puhdistamolietteen 
lannoitekäyttöön liittyviä kysymyksiä käsitellään 
luvussa 8. 

Kuva 4.3. Suuren biokaasulaitoksen reaktori 
laitoksen sisältä katsottuna. 
Kuva: Kati Berninger.
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Biokaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi 
on osoittautunut hyväksi keinoksi parantaa bio-
kaasulaitosten kannattavuutta. Biokaasulaitok-
silla syntyvä raakabiokaasu sisältää noin 50-65 
% metaania ja 35-50 % hiilidioksidia sekä jonkin 
verran muita kaasuja. Polttoainekäyttöä varten 
raakabiokaasu ei ole tarpeeksi puhdasta, vaan se 
jalostetaan lähes puhtaaksi metaaniksi, joka 
vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua. 

Koska tilakohtaisten biokaasulaitosten inves-
tointikustannukset ovat korkeat, esimerkiksi 
Palopuron agroekologinen symbioosi –hanke 
(ks. oheinen tietolaatikko) on lähtenyt yhteistyöhön 
energiayhtiön kanssa ja on syntynyt ajatus ener-
giayhtiön alueella toimivasta pienten biokaasu-
laitosten verkostosta. 

Palopuron agroekologinen symbioosi

Palopuron agroekologinen symbioosi –hanke perustuu ajatukseen siitä, että 
ruoan alkutuotanto, elintarvikkeita jalostavat yritykset, elintarvikekauppa ja 
kuluttajat toimivat symbioottisena ruokajärjestelmänä. Kyseessä on pilotti, 
joka rakentuu Hyvinkään Palopurolla sijaitsevan Knehtilän luomuviljatilan 
ympärille. Lähellä sijaitsevat luomukanala ja luomuvihannestila. 

Jatkossa tilan oma mylly jauhaa tilalla kasvavan viljan jauhoiksi, jotka 
leivotaan leiväksi tilalle suunnitellussa Samsaran leipomossa. Viljan 
kuivaukseen ja leipomon toimintaan on tarkoitus käyttää tilalla tuotettavaa 
biokaasua, jonka raaka-aineena on hevosen- ja kananlanta sekä 
viljelykierrossa käytettävä viherlannoitusnurmi. Viherlannoitusnurmi 
sisältää palkokasveja, jotka sitovat maaperään biologisesti ilmasta typpeä. 
Yleensä viherlannoitusnurmi kynnetään syksyllä, mikä aiheuttaa talviaikaista 
ravinnehävikkiä. Biokaasuprosessin avulla entistä suurempi osa 
viherlannoitusnurmien typestä saadaan hyödynnetyksi. 

Biokaasu, jota ei tarvita tilan energiantuotantoon, jalostetaan liikennebio-
kaasuksi, jota myös maatilan työkoneet voivat käyttää. Biokaasulaitoksen 
mädätysjäännös käytetään lannoitteena. Näin pyritään mahdollisimman 
suljettuun paikalliseen kiertoon, josta ulos virtaa maataloustuotteita ja
liikennebiokaasua sekä sisään tulee biokaasulaitoksen raaka-aineita.

Vuonna 2017 pilotti on siinä vaiheessa, että paikallinen energiayhtiö Nivos Oy 
ja laitetoimittaja Metener Oy ovat lähteneet mukaan biokaasuyritykseen ja 
biokaasulaitokselle myönnettiin ympäristölupa kesällä 2017. 
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Lanta on Suomessa jakautunut alueellisesti epä-
tasaisesti siksi, että eläintuotanto on keskittynyt 
tietyille alueille. Eniten kotieläintaloutta on 
lounais- ja länsirannikolla sekä Pohjois-Savossa. 
Lisäksi Suomessa kotieläintilojen tilakoko on 
kasvanut huomattavasti EU-jäsenyyden myötä. 
Tilakoon kasvaessa ja tilojen erikoistumisen 
lisääntyessä tarvitaan entistä enemmän eläinti-
lojen ja kasvinviljelytilojen välistä yhteistyötä. 
Parhaiten toimii yhteistyö naapuritilojen välillä, 
koska lannan kuljetus on kannattavaa vain hyvin 
lyhyillä matkoilla. Tätä varten tarvitaan kannus-
teita ja neuvontaa. Haasteena on se, että kasvin-
viljelytiloilla on totuttu käyttämään helppoja 
mineraalilannoitteita, eikä kiinnostus lannan 
vastaanottoon siksi ole aina järin suurta.

Suomessakin on yritetty käynnistää esimerkiksi 
Saksassa käytössä olevaa lannanvälityspalvelua, 
lantapörssiä, jonka tarkoituksena on helpottaa 
lannan saamista eläintiloilta kasvinviljelytiloille. 
Tiedon lisäksi lantapörssin kautta voi saada ura-
koitsijan, joka hoitaa lannan kuljetuksen ja levi-
tyksen. Silloin kasvitilalla ei tarvitse olla omaa 
levityskalustoa. Lantapörssit toimivat yleensä 
alueellisti, koska kannattavat kuljetusmatkat ovat 
lyhyitä. Tällä hetkellä maassamme ei kuitenkaan 
ole yhtään toimivaa lantapörssiä. Käynnistysyri-
tykset ovat kariutuneet osittain ylläpidon puut-
teeseen, osittain siihen, että lantayhteistyö vaatii 
hyvinkin henkilökohtaista innostamista. Parhai-
ten tavoittaa sellainen viesti, joka tulee paikal-
lisilta ihmisiltä. Oheinen tietolaatikko kertoo, 
miten hevosenlannan hyödyntämistä pyritään 
edistämään kannustamalla eri tahoja yhteistyöhön. 

Kehittynyt prosessointi mahdollistaa lannan kul-
jettamisen ylijäämäalueilta (kotieläinvaltaisilta 
alueilta) pois niille alueille, joilla tarvitaan ra-
vinteita (kasvinviljelyvaltaisille alueille). Lannan 
tai biokaasun käsittelyjäännöksen kuivajakeen 
rakeistus helpottaa myös käsittelyä ja levittämistä, 
koska rakeita voidaan varastoida säkeissä ja 
levittää olemassa olevilla koneilla.

Hevosenlannan 
hyödyntämiseen vauhtia 
yhteistyötä kannustamalla

Envitechpoliksen koordinoima 
HELMET hevosenlanta menestys-
tarinaksi -hanke etsii ratkaisuja 
hevosenlannan hyödyntämiseksi. 
Hevosenlanta on siinä mielessä 
erikoinen lantatyyppi, että sitä 
syntyy usein paljon suurten 
kaupunkien läheisyydessä, 
minne hevostallit ovat kysynnän 
vuoksi keskittyneet. Talleilla ei ole 
välttämättä omia peltoja, joille 
lantaa voitaisiin levittää. 

Helmet - hanke saattaa lannan 
tuottajia, lannan tarvitsijoita, 
palvelun tarjoajia ja laitevalmistajia 
yhteen järjestämällä alueellisia 
tilaisuuksia, joissa eri tahot voivat 
tutustua ja keskustella keskenään. 
Hanke myös etsii räätälöityjä 
ratkaisuja kuhunkin tilanteeseen. 

Esimerkiksi Jyväskylän Killerin 
alueen talliyrittäjät ovat lähteneet 
yhteistyössä selvittämään 
rumpukompostorin hankintaa. 
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4.3. Muut maataloudessa 
syntyvät biomassat ja 
ravinnelähteet
Maataloudessa syntyy jonkin verran myös muita bio-
massoja, joista ravinteiden kierrätyksen kannalta 
merkittävimpiä ovat niin sanotut ylijäämänurmet. 
Niillä tarkoitetaan varsinaisen ruoantuotannon 
ulkopuolisia nurmia, esimerkiksi suojavyöhyk-
keiden ja luonnonhoitopeltojen nurmia, joita ei 
voida käyttää rehuna. Luonnonhoitopellot ovat 
hoidettuja ja viljelemättömiä peltoja, joiden tar-
koituksena on vähentää ravinnekuormitusta ja 
lisätä luonnon monimuotoisuutta. Luonnonhoi-
topeltoja niitetään säännöllisesti. Vuosittain syn-
tyvien ylijäämänurmien biomassa sisältää noin 
2540 tonnia fosforia ja 7060 tonnia typpeä. Yli-
jäämänurmien niitetty biomassa voidaan syöttää 
biokaasuprosessiin, jolloin sen ravinteet saadaan 
talteen. Nurmen käyttäminen lannan ohella 
parantaa lannan biokaasupotentiaalia. 

Myös rannoilla kasvavaa järviruokoa ja osman-
käämiä on mahdollista niittää ja käyttää silput-
tuna viherlannoitteena ja maanparannusaineena 
lisäämään maaperän eloperäisen eineksen mää-
rää. Tällöin siirretään vesistöihin joutuneita 
ravinteita takaisin peltoon. Niiton ajankohdalla 
on väliä: Loppukesästä ruovikkoon on sitoutunut 
eniten ravinteita (Kuva 4.4). Ruovikoiden niitolla 
on myös muita positiivisia ympäristövaikutuksia. 

Umpeenkasvaneita ranta-alueita saadaan parem-
min virkistyskäyttöön sopiviksi ja metaanipääs-
töt vedessä hajoavasta kasvimassasta vähenevät. 
Järviruoko soveltuu myös karjanrehuksi, kun se 
kerätään alkukesällä. Myös näin saadaan ravinteita 
palautettua vesistöistä ruokajärjestelmään. 

Rakennettuihin kosteikkoihin tai laskeutusal-
taisiin kertynyttä vettä on mahdollista käyttää 
peltojen kasteluun esimerkiksi perunan tai 
vihannesten viljelyssä. Myös kosteikkojen leviä 
ja kasveja voidaan käyttää lannoitteena (ks. luku 
5.3). Samalla kierrätetään vesistöihin joutuneita 
ravinteita takaisin maatalouskäyttöön.

4.4. Kierrätysravinteiden 
käyttö
Maataloudessa voidaan käyttää lannoitteena 
monenlaisia kierrätysravinteita. Lanta on niistä 
yleisin, mutta myös elintarviketeollisuuden 
sivutuotteita käytetään joko suoraan tai proses-
soituina. Lisäksi maataloudessa voidaan käyttää 
eri tavoin käsiteltyä puhdistamolietettä, biokaasu-
laitoksen mädätettä ja kompostia. Luomutiloilla 
on jo pitkään käytetty lihaluujauhoa lannoitteena.
 
Kierrätyslannoitteiksi kutsutaan tässä niitä kier-
rätysravinteita, joita on prosessoimalla jalostettu 
helposti kuljetettaviksi ja levitettäviksi sekä 
ravinnepitoisuuksiltaan paremmin kasveille 
sopiviksi. Näiden tuotteiden maatalouskäyttö on 
Suomessa, ja maailmallakin, vasta alussa. Käytön 
yleistymistä hidastavat monenlaiset esteet. Kier-
rätyslannoitteita käsitellään tarkemmin luvussa 9.
 
Kierrätysravinteita, kuten kaikkia ravinteita, on 
tärkeää käyttää viljeltävien kasvien tarpeiden 
mukaan. Tästä on olemassa omat säädöksensä, 
joista tiukimmat sisältyvät maatalouden ympä-
ristökorvausohjelman ehtoihin. Lisäksi lannan ja 
orgaanisten lannoitevalmisteiden levitykselle on 
ns. nitraattiasetuksessa säännöksiä, jotka kieltävät 
talviaikaisen levityksen ja kalteville pelloille 
levityksen, rajoittavat syyslevitystä ja asettavat 
typpilannoitukselle enimmäisrajat.

Kierrätysravinteiden käyttöä maataloudessa 
tuetaan maaseudun kehittämisohjelman rahoi-
tuksen avulla. Kauden 2014-2020 maatalouden 
ympäristökorvausjärjestelmässä on lohkokoh-
tainen toimenpide ”ravinteiden ja orgaanisen 
aineksen kierrättäminen”, jossa peltolohkolle 
lisätään ravinnepitoista eloperäistä materiaalia. 
Lisäksi maatilat voivat saada investointitukea 
mm. separointilaitteiden hankintaan.
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Kuva 4.4. Niittoajankohta vaikuttaa suuresti järviruo’on ominaisuuksiin, 
ravinteiden poistomääriin ja käyttömahdollisuuksiin. 
Grafiikka: JÄRKI-hanke / Mainostoimisto Kuke Oy

Kiteen Mato ja Multa kehitti järviruokopohjaisen 
kasvualustan

Peruslannoitettua ja kalkittua ruokokasvualustaa voidaan käyttää 
kasvimaan tai kukkapenkin maanparannusaineena, kasvihuoneen 
kasvualustana tai kukkien, yrttien ja vihannesten ruukkukasvatukseen. 
Kasvualusta sisältää murskattua ruokokuitua, joka jatkaa maatumista 
viljelyn aikana. 

Kiteen Mato ja Multa Oy käyttää raaka-aineena mahdollisuuksien 
mukaan järviruokoa, mutta sitä ei saa riittävästi, joten lisäksi käytetään 
viljeltyä ruokohelpeä. Järviruo’on saatavuuden suurin rajoittava tekijä 
on korjuu ja sopivien korjuulaitteiden puute.
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Kalastus ja vesiviljely5.

5.1. Kalastus
Kalastus poistaa ravinteita vesistöistä. 
Sen voidaan katsoa olevan osa kestävää 
ravinteiden kiertoa, jos kalakantojen 
hyödyntäminen on kestävällä 
pohjalla. Esimerkiksi suomalaisen 
silakan syöminen on ravinnetalouden 
kannalta järkevää.

Kuva: Kati Berninger
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Ravinteiden kierrätykseksi voidaan katsoa myös 
vesistöistä poistettujen ravinteiden hyödyntämi-
nen. Esimerkiksi Itämeren alueelta tai kunnos-
tettavista järvistä kalastetun särkikalan hyödyn-
täminen suomalaisessa ruokavaliossa edistää 
ravinteiden kierrätystä. 

Särkikala on perinteisesti vähän arvostettua ja 
esimerkiksi kunnostettavien järvien poistokalas-
tuksesta saatavaa kalaa on tähän mennessä hyö-
dynnetty vain vähän ihmisravintona (ks. ohei-
nen tietolaatikko hoitokalastuksesta). Särkikalan 
hyödyntämiseksi on ollut erilaisia kampanjoita, 
esimerkiksi Vesijärvisäätiön järjestämiä kala-
kursseja reseptivihkoineen. Lisäksi särkikalan 
hyödyntämiseksi on kehitetty erilaisia tuotteita, 
kuten Särkifood Oy:n kehittämät särkiburgerit ja 
Järki Särki särkisäilykkeet. 

Jotta tätä vähempiarvoista kalaa voidaan 
hyödyntää suuria määriä tehokkaasti, sen laatu ja 
toimitusvarmuus on varmistettava. Tähän suun-
taan on jo menty, sillä nyt on kehitetty suurta-
louskäyttöön poistokalastuskaloista valmistetta-
vat Apetit järvikalapihvit ja kuluttajille suoraan 
suunnatut Itämeren kalaa sisältävät Pirkka 
lahnapihvit. Molemmat tuotteet korvaavat ulko-
maisen kalan tai lihan kulutusta.

5.2. Kalanviljely
Suurin osa Suomessa kulutetusta kalasta on 
peräisin ulkomailta: Suomeen tuotiin vuonna 
2016 101 miljoonaa kiloa kalaa ja kalatuotteita. 
Ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita näistä oli 
74 miljoonaa kiloa. Samaan aikaan Suomessa tuo-
tettiin reilut 14 miljoonaa kiloa viljeltyä kalaa. 
Suomalaisten kalan kokonaiskulutus on lisään-
tynyt voimakkaasti 2000-luvun aikana, mutta 
kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt noin 
kolmanneksella.

Kalanviljelyssä käytettävät rehut sisältävät 
kalajauhoa ja kalaöljyä, joita on valmistettu 
ulkomailta tuodusta kalasta. Myös rehun kasvi-
peräiset ainesosat, erityisesti kasviproteiini, voivat 
olla ulkomaista alkuperää. Tällöin Itämereen 
vapautuu ulkomailta peräisin olevia ravinteita. 

Hoitokalastus rehevöityneen 
järven kunnostuksessa

Hoitokalastusta käytetään 
rehevöityneen vesistön 
kunnostuksessa muiden keinojen 
ohella. Se on tehokas keino silloin, 
kun järven ulkoinen kuormitus on 
saatu kuriin. Hoitokalastus on 
tarpeen, jos vesistön kalakanta on 
runsas ja särkivaltainen. 
Tällaisessa vesistössä kalojen 
koko on pienentynyt ja kasvu 
hidasta. 

Hoitokalastuksen avulla poistetaan 
vesistöstä ravinteita ja sen ansiosta 
kuhan, isojen ahventen ja muiden 
petokalojen määrä lisääntyy. 
Petokalojen kantojen kasvu auttaa 
myös kontrolloimaan särkikalojen 
kantoja. 

Hoitokalastuksessa saadaan 
suuria saaliita, joiden hyötykäyttö 
on ravinteiden kierrätyksen kannalta 
olennaista. Perinteisesti 
hoitokalastuskalaa on käytetty 
turkiseläinten rehuna tai toimitettu 
biokaasulaitokselle ja kompostoita-
vaksi. Elintarvikekäyttö olisi 
kuitenkin tämän syömäkelpoisen 
kalan ensisijainen käyttökohde. 
Viime aikoina onkin kehitetty 
erilaisia särkikalatuotteita, jotka 
mahdollistavat hoitokalastuskalan 
elintarvikekäytön. 
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Sybimar hyödyntää kalankasvatuksen 
ravinteet kasvihuoneissa

Uusikaupunkilainen Sybimar Oy on kehittänyt tuotantokokonaisuuden, 
jossa tuotantolaitokset hyödyntävät toistensa jätteitä. Ravinteet kiertävät, 
kun ravinnepitoinen vesi johdetaan kalankasvattamolta vihannesten 
kasvihuoneviljelyn lannoitteeksi. Vesi kiertää kasvihuoneista uudelleen 
kalankasvattamoon. 

Kasvihuoneiden ja kalanperkaamon jätteet menevät biokaasulaitokselle 
tai biopolttoainetuotantoon. Biokaasusta tuotetaan voimalassa lämpöä 
kasvihuoneita ja veden lämmittämistä varten. Myös kalankasvattamon 
hiilidioksidi pystytään hyödyntämään kasvihuoneissa.

Kuva 5.1. Lemmikkieläinten ruoka on yksi tapa 
hyödyntää vähempiarvoista järvikalaa. 
Kuva: Kati Berninger
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Mitä levät ovat?

Levät ovat laaja ja moninainen ryhmä melko alkeellisia eliöitä, jotka 
vaihtelevat yksisoluisista mikrolevistä monisoluisiin makroleviin. Leviä 
pidettiin ennen kasveina, mutta nyt ne luetaan omiksi ryhmikseen. Vain 
viherlevät luetaan nykyisin kasveihin. Ne ovat varsinaisten kasvien 
esimuotoja. Levät yhteyttävät kasvien lailla, mutta niiltä puuttuvat juuret, 
varsi, lehdet ja siemenaiheet. Maailmassa on kymmeniä, ellei satoja, 
tuhansia eri levälajeja. 

Makrolevät ovat monisoluisia makeassa tai suolaisessa vedessä eläviä 
viherleviä. Niitä kutsutaan myös merileviksi. Ne voivat olla kiinnittyneenä 
pohjaan tai esiintyä vapaana vedessä. Osa makrolevistä on syötäviä ja niitä 
käytetään esimerkiksi japanilaisen ruoan raaka-aineena. Makroleviä on 
helpompi kerätä vedestä kuin mikroleviä, mutta niiden öljypitoisuus on 
mikroleviä pienempi.

Yksisoluiset mikrolevät ovat biopolttoainetuotannossa lupaavia suuren 
öljypitoisuutensa takia. Niitä on kuitenkin hankalampi ja kalliimpi 
kasvattaa kuin makroleviä.

Sinilevät taas eivät ole leviä, vaan yksisoluisia bakteerien ja levien välimuotoja.

Kemiön saaressa Kasnäsissa sijaitseva Suomen 
ensimmäinen kalajauhotehdas valmistaa Itä-
meren silakasta ja kilohailista kalajauhoa 
ja kalaöljyä. Tehdas aloitti toimintansa kesällä 
2016. Kalajauho ja –öljy menevät Raisiolle, joka 
käyttää sitä Itämeri-kalanrehun raaka-aineena. 
Käytettäessä lähirehua ravinteet kiertävät alueen 
sisällä, mikä vähentää vesistöjen ravinnekuor-
mitusta huomattavasti. Kalanruokaa valmistava 
teollisuus käyttää hyödyksi myös kalateollisuu-
den sivutuotteita.

Suurin osa Suomen viljellystä kalasta kasvate-
taan meressä kassikasvattamoissa. Sisämaassa 
yleisimpiä ovat läpivirtauslaitokset. Kiertovesi-
laitokset ovat yleistyneet Suomessakin, mutta 
laitokset ovat kalliita ja tekniikaltaan vaativia. 
Vuonna 2014 Suomessa oli yhdeksän toimivaa 
kiertovesilaitosta. Kiertovesilaitos on kuivalle 

maalle rakennettu kalankasvattamo, jossa vesi 
ei virtaa läpi, vaan samaa vettä kierrätetään. Vesi 
suodatetaan ennen kuin se johdetaan uudestaan 
kalojen käyttöön. Sen ravinnepäästöt ovat noin 
viidesosa tavanomaiseen kalanviljelylaitokseen 
verrattuna. Kiertovesilaitoksen ravinteita 
voidaan hyödyntää esimerkiksi vihannesvilje-
lyssä (ks. oheinen tietolaatikko).

5.3. Levien kasvatus

Levät ovat tehokkaita biomassan tuottajia. Ne 
pystyvät kaksinkertaistamaan massansa jopa 
neljässä tunnissa. Leviä on käytetty Aasiassa jo 
pitkään ravintona. Perinteisesti niitä kasvatetaan 
avoaltaissa. Suomen ilmasto-oloihin avoallas-
kasvatus sopii huonosti, sillä levät tarvitsevat 
kasvaakseen lämpöä ja valoa.
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Levät voivat käyttää hyödyksi vesistöissä, jäte-
vesissä tai vesipitoisissa sivuvirroissa olevia 
ravinteita. Kun levämassa korjataan talteen, pois-
tetaan samalla ravinteita. Itämeren alueella on 
kokeiltu makrolevien kasvattamista tai rannoille 
kerääntyneiden makrolevien hyödyntämistä 
ensin biokaasun tuotannossa ja niiden ravinteiden 
hyödyntämistä pelloilla.

Levien avulla voidaan puhdistaa jätevesiä. 
Erityisesti elintarviketeollisuuden jätevedet ovat 
tässä suhteessa mielenkiintoisia, sillä niissä ei ole 
joukossa haitallisia aineita. Tällöin tuotettu levä-
biomassa on hyvälaatuista ja sitä on mahdollista 

käyttää rehuna tai elintarvikkeena tai vaikka 
ravintolisän raaka-aineena. Yritykset ovat 
kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta, sillä ne 
voivat säästää jätevedenpuhdistuksen kustan-
nuksista ja samalla tuottaa biomassaa, jolla on 
arvoa.

Leväbiomassaa voidaan joko käyttää sellaise-
naan esimerkiksi rehuna tai jalostaa siitä arvok-
kaita komponentteja esimerkiksi ravintolisiin, 
kosmetiikkaan tai lääketeollisuuden käyttöön. 
Arvokkaiden komponenttien erottelu levistä on 
kallista ja vaatii investointeja, mutta näistä 
korkean jalostusasteen tuotteista saatava hinta 

Levien avulla voidaan 
puhdistaa kompostoinnin 
suotovettä ja tuottaa arvokasta materiaalia

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan (Tossavainen ym. 2017) 
leviä on mahdollista kasvattaa yhdessä bakteerien kanssa bioreaktorissa, 
jossa kasvualustana on laimennettua kompostointiprosessin eri osissa 
syntyvää suotovettä. Suotovesi on kompostin läpi tihkuvaa ravinnepitoista 
nestettä, joka kerätään talteen suuria biomassamääriä kompostoitaessa, 
esimerkiksi kompostointikentältä. 

Kasvatuksen aikana levät puhdistavat suotovettä, joka sisältää suuria määriä 
typpeä. Ravinteet sitoutuvat leväbiomassaan, jota voidaan käyttää moneen 
tarkoitukseen. Levistä voi myös saada arvokkaita aineita, kuten rasvahappoja, 
joita voidaan käyttää kalanruoan raaka-aineena. 

Koereaktorissa suotoveden ammoniumtypestä poistui kuuden päivän aikana 
98 prosenttia ja kokonaistypestä 70 prosenttia. 18 päivän kasvatuksen aikana 
kokonaistypestä saatiin poistettua 90 prosenttia.
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on myös korkea. Leviä, varsinkin öljypitoisia 
lajeja, voidaan käyttää myös biodieselin val-
mistukseen. Erityisesti leväbiomassan veden-
poistoon ja öljyn erotukseen tarvitaan vielä 
edullisten menetelmien kehitystyötä. Leväntuo-
tannon kannattavuus paranee, jos nämä eri 
hyödyntämismuodot pystytään yhdistämään. 
Tulevaisuudessa leviä voidaan nykyistä enem-
män hyödyntää ihmisravinnoksi. 

Tietyissä levissä on ravitsemuksellisesti arvok-
kaita pitkäketjuisia omega-3 rasvahappoja. Leviä 
syövät kalat saavat myös elimistöönsä samoja 
rasvahappoja, jotka siirtyvät myös petokaloihin. 
Tähän perustuu se, että kalat ovat meille pitkäket-
juisten omega-3 rasvahappojen lähde. Nykyisin 
kuitenkin syömme paljon viljeltyä kalaa ja kalan 
rehussa käytetään yhä enemmän kasviöljyjä kor-
vaamaan kalamateriaalia. Esimerkiksi viljellyssä 
lohessa on nykyisin vähemmän pitkäketjuisia 
omega-3 rasvahappoja kuin ennen. Käyttämällä 
leviä kalanruoan raaka-aineena voitaisiin paran-
taa viljeltyjen kalojen rasvahappokoostumusta. 
Levistä saatavia omega-3 rasvahappoja voidaan 
myös käyttää ravintolisien raaka-aineena.

Yksi levien kasvatuksen ravinteiden kierrä-
tykseen liittyvä erityiskysymys on kosteik-
kojen levien hyödyntäminen maataloudessa 
lannoitteena. Maatalousalueilla kosteikkoja on 
perustettu pidättämään pelloilta huuhtoutuvia 
ravinteita ja kiintoaineita. Kosteikoissa ravinteet 
sitoutuvat levien ja kasvien kasvuun. Ravinteet 
eivät kuitenkaan kierrä riittävästi kosteikoista 
takaisin pelloille, eikä erilaisista hoitotoimista 
ole riittävästi tutkimustietoa. Kosteikkojen 
mikro- ja makroleviä voitaisiin kerätä ja käyttää 
pelloilla lannoitteena. Kosteikoissa olisi myös 
mahdollista kasvattaa leviä ravinteiden poistoa 
varten. Myös kasveja olisi mahdollista hyödyn-
tää samaan tarkoitukseen. 

5.4. Simpukoiden kasvatus
Simpukat sitovat ravinteita, jotka poistuvat 
merestä niiden mukana. Itämerellä on tutkittu 
ja kokeiltu sinisimpukoiden kasvatusta ravin-
teiden poistamisen näkökulmasta. Sinisimpukat 
ovat Itämeren luontainen laji ja niitä on helppo 
kasvattaa. Simpukoita voidaan kasvattaa köysi-
verkkojen avulla. Niitä voi ripustaa esimerkiksi 
kalankasvattamoiden ympärille.

Simpukat ovat hyvin herkkiä veden suolapitoi-
suudelle ja esimerkiksi Suomen aluevesillä ne 
kasvavat hitaasti ja jäävät pieniksi. Esimerkiksi 
Etelä-Ruotsin ja Tanskan rannikolla sinisim-
pukat kasvavat hyvin. Kilo tuoreita simpukoita 
sisältää noin 8.5-12 grammaa typpeä ja 0.6-0.8 
grammaa fosforia.

Ihmisravinnoksi käyvät vain suurimmat simpu-
kat. Tämän lisäksi simpukoista voidaan valmistaa 
simpukkajauhoa, jota voidaan kalajauhon tavoin 
käyttää rehuna. Simpukoiden kuorista valmis-
tettu jauhe sopii myös lannoitteeksi erityisesti 
luomutiloille. Simpukkamassaa voidaan käyttää 
biokaasulaitoksen raaka-aineena. Ongelmaksi 
muodostuu se, ettei mikään näistä pienten sim-
pukoiden käyttömuodoista ole taloudellisesti 
kannattavaa osittain sen vuoksi, että simpukoiden 
kasvatus on hidasta.
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Elintarviketeollisuus6.

6.1. Sivuvirtojen synty ja 
ominaisuudet

Elintarviketeollisuudessa syntyy paljon 
niin sanottuja sivuvirtoja, joita voidaan 
hyödyntää joko laitosten omissa tai 
muiden toimijoiden prosesseissa. 
Jätteeksi raportoituja sivuvirtoja 
syntyy yli 250 000 tonnia vuodessa. 
Niiden ominaisuudet ja hyödynnettävyys 
vaihtelevat suuresti. Sivuvirran laatu 
riippuu toimialasta ja valmistettavasta 
tuotteesta. Sivuvirrat voivat olla 
eläin- tai kasviperäisiä ja ne voivat olla 
nestemäisessä tai kiinteässä muodossa.

Kuva: Kati Berninger
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Elintarviketeollisuuden	sivuvirtojen	käsittely	(%)

Kompostointi

Mädätys

Poltto

Etanolintuotanto

Suora	maatalouskäyttö

Rehukäyttö

Muu

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen pääasialliset 
syntymissyyt voidaan jakaa neljään tyyppiin: 

1) Materiaalivirrat, jotka ovat olennainen osa 
prosessia, mutta ne eivät päädy valmistettaviin 
päätuotteisiin. Tästä esimerkkejä ovat juuston-
valmistuksessa syntyvä hera ja oluen mäski ja 
jätehiiva.

2) Elintarvikevalmistuksessa jää yli raaka-ainetta, 
joka kävisi elintarvikkeeksi, mutta se ei mene 
kaupaksi. Esimerkiksi Suomessa kuluttajille 
kelpaavat nykyisin vain eläinten parhaat osat ja 
yli jää sisäelimiä sekä jänteisiä ja rasvaisia osia. 

3) Välillä syntyy tuote-eriä, jotka eivät täytä 
laatuvaatimuksia

4) Sivuvirtoja syntyy myös silloin, kun tuotan-
tolinjalla vaihdetaan tuotteesta toiseen tai aloi-
tetaan tai lopetetaan prosesseja. Esimerkiksi 
leipomossa syntyy taikinahäntiä ja suklaan 
valmistuksessa sekoitemassoja, joiden avulla 
linja puhdistetaan. 

Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen syntymistä 
voidaan pyrkiä minimoimaan, mutta niitä 
syntyy väistämättä jonkin verran. Siksi onkin 
tärkeää, että niitä ja niiden sisältämiä ravinteita 
pystytään tehokkaasti hyödyntämään. 

6.2. Sivuvirtojen 
hyödyntäminen
Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja on mahdol-
lista hyödyntää monella eri tavalla. Syömäkel-
poisista sivuvirroista voidaan yrityksen sisällä 
valmistaa uusia tuotteita. Esimerkiksi juuston 
jäännöspaloista voidaan valmistaa sulatejuustoa 
tai kalan vähempiarvoisista osista kalamureketta. 
Jos jokin osa eläimestä ei sovi suomalaisille 
markkinoille, se voi soveltua vientiin. Esimer-
kiksi Aasiassa kalan posket ovat suurta herkkua. 
Sivuvirtoja on myös mahdollista hyödyntää toisen 
yrityksen prosessien raaka-aineena. Parhaim-
millaan voi syntyä teollisia symbiooseja, joissa 
yritysten prosessit liittyvät kiinteästi toisiinsa ja 
hyödyttävät toisiaan (ks. luku 2.1). 

Suurin osa elintarviketeollisuuden sivuvirroista 
pystytään siis hyödyntämään, eikä niitä juuri-
kaan joudu kaatopaikoille. Noin puolet jätteeksi 
luokitelluista elintarviketeollisuuden sivuvirroista 

Kuva 6.1. Jätteeksi luokiteltujen 
elintarviketeollisuuden sivuvirtojen 
käsittelymuotojen yleisyys, prosenttia 
biomassan kokonaismäärästä 
(Berg 2016).
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käytetään sellaisenaan maataloudessa lannoit-
teena (Kuva 6.1). Suurin osa tästä on peruna-
tärkkelyksen tuotannossa syntyvää solunestettä. 
Rehuteollisuuden raaka-aineena käytetään ylei-
sesti mm. teuras- ja vihannesjätteitä. Materiaa-
lihyödyntämisen lisäksi elintarviketeollisuuden 
sivuvirtoja käytetään energian- ja biopolttoai-
neiden tuotantoon. Osasta niistä hyödynnetään 
kuitenkin vain energia eikä ravinteita. 

Osa elintarviketeollisuuden sivuvirroista käyte-
tään biopolttoaineiden tuotantoon (Kuva 6.1). 
Esimerkiksi St1 valmistaa bioetanolia useista ei 
raaka-aineista kuten kotitalouksien biojätteistä, 
leipomoiden taikinatähteistä, virvoitusjuomien 
ja oluen tuotannon tähteistä, makeistuotannon 
jätteistä ja prosessitähteistä sekä kauppojen 
vanhentuneista leivistä ja muista biojätteistä. 
Bioetanolin tuotannossa syntyy erilaisia sivutuot-

Elintarviketeollisuuden ja 
kemianteollisuuden 
yhteistyöstä uusia ideoita

Turun yliopiston Brahea-keskuksen 
Vähemmän jätettä – enemmän 
kiertoa –hanke (VäKi) saattoi yhteen 
alueen elintarvikeyrityksiä ja kemian 
alan start up –yrityksiä. Tarkoituksena 
oli löytää sivuvirtoja, joiden volyymi 
olisi riittävän suuri teollista tuotantoa 
varten ja löytää niille uusia 
hyödyntämismahdollisuuksia. 

Kemian alan yritykset näkivät 
sivuvirroissa aivan uudenlaisia 
mahdollisuuksia, joita elintarvikealan 
toimijat eivät osanneet edes kuvitella. 
Yksi esimerkki syntyneistä ideoista on 
kanamunien kuoren hyödyntäminen 
kemian prosessiteollisuuden kalsiumin 
lähteenä. Yritykset jatkoivat yhteistyötä 
ja tuoteaihioiden kehittämistä 
tilaisuuden jälkeen. 

teita, kuten rehua, joka palauttaa osan ravinteis-
ta ruokajärjestelmään. Uusiutuvan dieselin 
raaka-aineita taas ovat kasviöljyt, eläinperäiset 
jäterasvat ja metsäteollisuuden tähteenä syntyvä 
mäntyöljy. Sivuvirtojen biokaasulaitoksella 
tapahtuva mädätys on yleistymässä. 

Elintarviketeollisuuden teettämän selvityksen 
mukaan suurin osa elintarviketeollisuusyrityksistä 
pyrkii käsittelemään sivuvirtoja mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Esimerkiksi suuret kul-
jetuskustannukset tai biokaasulaitosten perimät 
porttimaksut voivat rajoittaa käsittelyvaihtoehtoja. 
Vain muutama suuri yritys pyrkii löytämään sivu-
virtojen hyödyntämisestä lisäarvoa.

Miten sitten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen 
hyödyntämistä voisi kehittää? Yhtenä keinona 
on tutkimus- ja kehitystyö uusien sivuvirroista 
jalostettavien korkean lisäarvon tuotteiden löy-
tämiseksi. Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen 
Sivuhyöty-hankkeessa kehitetään kasvissivu-
tuotteille, kuten porkkanankuorille, käsittelyme-
netelmiä, joilla niistä voisi saada arvonlisää. 
Rehukäyttöä voidaan edistää esimerkiksi erilai-
silla säilöntämenetelmillä, joiden avulla saadaan 
parempilaatuista rehua. Myös vihanneskompostin 
kaupallisia mahdollisuuksia selvitetään.

Lisäksi olisi tarpeen lisätä tiedonvaihtoa ja 
törmäyttää eri alojen yrityksiä uusien ratkaisujen 
löytämiseksi (ks. oheisen tietolaatikon esimerkki 
Varsinais-Suomesta). Yritysten omat resurssit 
eivät välttämättä riitä tähän, vaan tarvitaan 
välittäjäorganisaatio koordinoimaan yhteistyötä. 
Yhteistyön avulla voidaan saada materiaalivirrat 
liikkumaan paremmin yritysten välillä. Toisaalta 
saman alueen saman toimialan yritysten kannat-
taisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi sivuvirtojen 
kuljetuksessa ja käsittelyssä. Tällä tavalla voitai-
siin säästää kustannuksissa. 

Sivuvirtojen hyödyntämistä edistäisi myös 
parempi tiedon saanti. Hyödyksi olisi esimer-
kiksi järjestelmä, jonne yritykset syöttävät omia 
sivuvirtojaan ja josta voisi katsoa, mitä muilla on 
tarjolla. Motivan Teolliset symbioosit –toiminta-
mallissa, jota kuvataan alla, tällainen tietokanta 
on luotu, mutta se ei ole kaikkien saavutettavissa. 
Elintarviketeollisuus voi hyötyä teollisista sym-
biooseista ja niitä onkin alalle syntynyt jonkin 
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Kuva 6.2. Biokaasulaitokselta tulevaa mädätettä. 
Kuva: Kati Berninger.
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Kalan jalostuksen sivutuotteita hyödynnetään 
aiempaa tehokkaammin

Suomessa jalostettiin noin 80 miljoonaa kiloa kalaraaka-ainetta vuonna 
2015, josta noin 54 miljoonaa kiloa oli lohta ja kirjolohta. Kirjolohen ja 
lohen jalostuksen sivutuotteita muodostui vuonna 2015 arviolta reilut 
13 miljoonaa kiloa. 

Kalan elintarvikejalostuksen sivutuotteita pysytään nykyisin hyödyntämään 
aiempaa paremmin, koska jalostusmäärät ovat kasvaneet ja jalostus on 
keskittynyt suuriin yksiköihin. Kirjolohen ja lohen jalostuksen 
sivu-tuotteista voidaan valmistaa kalaöljyä, joka sopii luontaistuotteiden 
ja ravintolisien valmistukseen.

verran. Teollisissa symbiooseissa yritykset hyö-
dyttävät toisiaan. Ne tuottavat toisilleen lisäarvoa 
ja synnyttävät uutta liiketoimintaa hyödyntämällä 
toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista ja 
palveluita. Periaatteena on se, että toisen jäte on 
toisen raaka-aine, ja että yhteistyöstä voi syntyä 
myös jotain täysin uutta.

Teollisia symbiooseja synnyttämään ja yrityksiä 
neuvomaan ja opastamaan on perustettu Moti-
van koordinoima Teolliset symbioosit Suomessa 
–toimintamalli. Toimintamallia toteutetaan alu-
eellisesti alueellisten koordinaattorien avulla. He 
tekevät työtä alueen yritysten kanssa, keräävät 
resurssitietoja ja auttavat tunnistamaan syner-
gioita. Työpajat ovat tärkeä osa toimintaa.

Yksi esimerkki ruokaketjun teollisesta symbioo-
sista on Honkajoella Kirkkokallion teollinen 
ekosysteemi, joka pyrkii kiertotalouteen ravin-
teiden suhteen ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa. 
Siinä ovat mukana rehuja sekä lannoitteiden ja 
biopolttoaineiden raaka-aineita teurasjätteistä 
ja muista syötäväksi kelpaamattomista eläinten 
ruhon osista tuottava Honkajoki Oy, kasvihuo-

neissa vihanneksia tuottavat Honkatarhat Oy ja 
KKK-Vihannes Oy, Lihajaloste Korpela, Gasum 
Oy:n biokaasulaitos, Vatajankosken Sähkö Oy:n 
voimalaitos, Tuulitehtaan tuulivoimaloita ym. 
Alueella on oma jätevedenpuhdistamo, jonka 
lietteet johdetaan biokaasulaitokselle. Biokaasu-
laitokselle menee myös alueen yritysten orgaani-
sia sivutuotteita. Biokaasusta tuotetaan edelleen 
Vatajankosken Sähkön voimalassa sähköä ja 
lämpöä alueen yrityksille. Biokaasuprosessissa 
syntyvä mädätysjäännös hyödynnetään lähi-
alueen maataloudessa sekä mullantuotannon 
raaka-aineena. 
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Yhdyskuntien jätteet7.

7.1. Biojäte ja sen käsittely
Vuonna 2015 yhdyskuntajätteitä syntyi 
Suomessa noin 2.7 miljoonaa tonnia. 
Ravinnepitoisia jätteitä ovat lähinnä 
biojätteet. Vuonna 2014 Suomessa 
syntyi yli puoli miljoonaa tonnia 
kotitalouksien biojätettä ja noin 400 000 t 
kauppojen ja palveluiden biojätettä, 
joista vain osa saatiin erilliskerättynä 
talteen. Näiden yhdyskunnissa 
syntyvien biojätteiden sisältämistä 
ravinnemääristä ei ole tarkkaa tietoa.

 Kuva: Sammy Berninger



49

Yhdyskuntien jätteet
Eloperäisen jätteen kaatopaikkakielto astui voi-
maan vuoden 2016 alussa. Esimerkiksi bio-
jätteitä ei enää saa viedä kaatopaikoille, mikä 
vaikutti olennaisesti jätehuollon kehittymiseen 
Suomessa. Yhdyskuntajätteistä viedään yhä pie-
nempi osa kaatopaikoille, vuonna 2015 enää 11 
prosenttia. Tulevaisuudessa siis kaatopaikkoja 
ei enää käytetä, vaan jätteet käsitellään muul-
la tavalla. Kaatopaikkojen tilalle on rakennettu    
jätevoimaloita. Riihimäelle ja Lahteen on raken-
nettu myös jätteiden lajittelulaitoksia.

Yhdyskuntien biojätteiden erilliskeräys toimii 
puutteellisesti ja sekajätteen seassa on noin 
kolmannes biojätettä, eikä sekajätteestä mekaa-
nisesti erotettua biojätettä voida hyödyntää 
sellaisenaan lannoitevalmisteiden raaka-aineena 
biokaasu- ja kompostointilaitoksissa. 

Suomi on suhteellisen harvaan asuttu maa ja kul-
jetusmatkat ovat pitkiä. Siksi jätteiden keräämi-
nen on hankalampaa kuin esimerkiksi Keski-      
Euroopassa. Haja-asutusalueilla ei biojätteitä 
kannata erilliskerätä, vaan kiinteistökohtainen 
kompostointi on ainoa kannattava vaihtoehto.

Sekajätteen seassa oleva biojäte aiheuttaa ongel-
mia jätteenpolttolaitoksella suuren vesipitoisuu-
tensa takia, mikä heikentää poltettavan jätteen 
lämpöarvoa. Lajittelulaitoksilla ongelmia syntyy 
siksi että biojäte likaa muuten hyödynnettävissä 
olevia materiaaleja, kuten muovia ja kartonkia. 
Tämän lisäksi sekajätteen seassa olevan biojät-
teen ravinteet jäävät hyödyntämättä.

Erilliskerättyä biojätettä käsitellään kompostoi-
malla kompostointilaitoksilla ja mädättämäl-
lä biokaasulaitoksilla tai näiden menetelmien     
yhdistelmällä. Biokaasulaitoksilla tuotetaan 
raakabiokaasua, jota voidaan käyttää sähkön ja 
lämmön tuotantoon sellaisenaan tai jatkojalos-
tuksen jälkeen liikennepolttoaineena. Käsitelty 
biojäte käytetään puutarhamullan raaka-aineena. 
Lisäksi kotitaloudet kompostoivat biojätteitä 
omilla pihoillaan lämpökompostoreissa. Puutar-
hajätteitä kompostoidaan myös avokomposteissa 
pihoilla ja viljelypalstojen yhteydessä. 

Grafiikka: 
JÄRKI-hanke / Mainostoimisto Kuke Oy
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Ohjeita tähteiden hyödyntämiseksi

- Marttojen Ruokaa tähteistä internetsivut: 
   https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/ekokokki/ruokaa-tahteista/ 

- Elina Teerijoen kirja Sata ruokaa tähteistä (2011. Kameli!, Turku).

- K-ruokakauppojen Mitä tähteistä? Internetsivut.
   http://www.k-ruoka.fi/arkiruoka-ja-inspiraatio/mita-tahteista/ 

- Artikkeli Näin loihdit keittiösi yleisimmistä tähteistä loistavia herkkuja.   
   https://www.soppa365.fi/artikkeli/artikkelit/nain-loihdit-keittion-yleisim  
   mista-tahteista-loistavia-herkkuja 

- Jukka Laajarinteen reseptejä tähteistä 
   https://laajis.wordpress.com/ruokaa-jamista/ 

Kuva 7.1. Ruokahävikin vähentäminen
tarkoittaa sitä, että biojäteastiaan ei 
joudu syömäkelpoista ruokaa, 
vaan esimerkiksi hedelmien ja 
vihannesten kuoria ja kahvinporoja. 
Kuva: Kati Berninger

7.2. Ruokahävikin 
vähentäminen
Biojätteen synnyn ehkäisyssä ruokahävikin 
vähentäminen on ensisijainen tapa lisätä ravinteiden 
hyödyntämistä: syötäväksi tarkoitettu ruoka käy-
tetään ravinnoksi mahdollisimman tehokkaasti.

Ruokahävikillä tarkoitetaan käyttämättä jäänyttä 
syömäkelpoista ruokaa. Suomessa kotitalouk-
sissa syntyvä ruokahävikki on arviolta 120-160 
miljoonaa kiloa vuodessa eli noin 22-29 kiloa 
henkilöä kohti. Kotitalouksien ruokahävikin 
syynä on usein huono suunnittelu sekä se, et-
teivät taidot tai halu riitä tähteiden hyödyntä-
miseen. Kaupasta ostetaan kerralla suuria eriä 
ruokaa ja liian isoja pakkauksia, koska niiden 
yksikköhinta on pieniä pakkauksia edullisempi. 
Lisäksi monella on tapana pitää parasta ennen 
–suosituspäivämäärää viimeisenä käyttöpäivänä 
ja heittää turhaan syömäkelpoisia elintarvikkeita 
pois. Voi olla, että ruoka on liian halpaa, kun ih-
misillä on varaa heittää sitä pois.

https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/ekokokki/ruokaa-tahteista/
http://www.k-ruoka.fi/arkiruoka-ja-inspiraatio/mita-tahteista/
https://www.soppa365.fi/artikkeli/artikkelit/nain-loihdit-keittion-yleisimmista-tahteista-loistavia-herkkuja
https://www.soppa365.fi/artikkeli/artikkelit/nain-loihdit-keittion-yleisimmista-tahteista-loistavia-herkkuja
https://laajis.wordpress.com/ruokaa-jamista/
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Keinoja kotitalouksien ruokahävikin vähentä-
miseen voisivat olla aiheen opettaminen kou-
lussa kotitaloustunneilla ja eri tahojen tekemä 
neuvontatyö. Oheiseen tietolaatikkoon on 
koottu tiedon lähteitä tähderuoan hyödyntämi-
seen. Myös yleinen ruoan arvostuksen nostami-
nen ja ruokakulttuurin luominen voivat auttaa 
ruokahävikin vähentämisessä. Tässä auttaa esi-
merkiksi Kuluttaja-lehden järjestämä hävikki-
viikko, joka pidetään vuosittain syyskuussa. 

Ravintoloissa ja suurtalouskeittiöissä syntyy 
arviolta 75-85 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä eli 
hukkaan menevää syömäkelpoista ruokaa vuo-
dessa. Hävikki syntyy säilytyksestä, valmistuk-
sesta, tarjoiluhävikistä ja lautastähteistä. Eniten 
ruokahävikkiä syntyy tarjoilutähteinä erityisesti 
linjastoruokailussa. 

Ruokahävikkiä on mahdollista vähentää hyvällä 
suunnittelulla, missä olennaisena osana on menekin 
hyvä arviointi. Säilytyshävikkiä torjutaan esimer-
kiksi oikeilla tilausmäärillä ja hyvillä säilytysolo-
suhteilla. Valmistushävikkiä voidaan vähentää 
reseptiikalla, raaka-ainevalinnoilla ja kypsenny-
sohjeilla. Työntekijöiden koulutus ja työssä ohjaus 
on tärkeä osa ruokahävikin ennaltaehkäisyä. 

Lautastähteiden synty on paljon kiinni ruokai-
lijoista, mutta esimerkiksi lautaskoon pienentä-
minen ja toistuvat valistuskampanjat vähentävät 
lautashävikkiä. Luonnollisesti myös ruoan maku 
vaikuttaa lautashävikin määrään. Erityisesti kou-
luissa ja päiväkodeissa ruokahävikin aihepiiriä 
olisi syytä pitää toistuvasti esillä. 

Ruokahävikin on todettu vaihtelevan suuresti 
eri ruokaloiden välillä. Sama pätee oletettavasti 
myös ravintoloihin. Jotta suurtalouskeittiöt ja 
ravintolat tietäisivät, miten ne sijoittuvat Suo-
men ruokahävikkikartalla, olisi tarpeen perustaa 
ruokahävikin benchmarking –järjestelmä, josta 
eri ruokalat ja ravintolat näkisivät sijoituksensa 
verrattuna alan muihin toimijoihin. 

Vuonna 2016 Suomessa otettiin käyttöön 
mobiilipalveluita (ResQ ja Lunchie), joiden 
avulla asiakas löytää ravintolan, joka myy 
lounasruokailusta yli jäänyttä ruokaa edullisesti. 
Tarkoituksena on vähentää ravintoloiden ruoka-
hävikkiä. Asiakkaat hakevat ruoka-annoksensa 
itse, joten palvelu ei vaadi suuria logistiikkajär-
jestelyitä. Palvelut ovat levinneet usealle paikka-
kunnalle. 

Turussa vähennettiin kolmannes lautastähteestä

Vähemmän jätettä – enemmän kiertoa (Väki) –hankkeen toteuttivat Turun 
yliopisto ja Brahea –keskus. Hanke toteutti Turun yliopiston kampuksella 
ruokahävikin vähentämiseen tähtäävän pilotin. Samalla kokeiltiin 
kompostointia ja kompostin hyödyntämistä kaupunkiviljelyssä. 
Kampanjoimalla pysyttiin vähentämään kolmannes opiskelijaravintoloissa 
asiakkailta syntyvästä ruokajätteestä. 

Valistuskampanjoiden vaikutus on kuitenkin lyhytaikainen ja parhaat 
tulokset syntyvät muuttamalla toimintatapoja, esim. pienentämällä 
lautaskokoja. Tämän lisäksi tarvitaan toistuvia kampanjoita. Lisäksi hävikkiä 
vähennettiin koko ruokaketjusta koulutuksen, raaka-ainevalintojen ja 
aktiivisen viestinnän keinoin. Ruokahävikin vähentämisen tuomilla 
taloudellisilla säästöillä voidaan tarjota kalliimmista raaka-aineista
tehtyä ruokaa. 
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Vähittäis- ja tukkukaupoissa syntyy ruokahävik-
kiä arviolta 65-75 miljoonaa kiloa vuodessa. Eni-
ten hävikkiä syntyy tuoretuotteissa, erityisesti 
hedelmiä ja vihanneksia sekä leipää menee huk-
kaan. Tämän lisäksi maitotuotteet sekä tuore liha 
ja kala ovat alttiita ruokahävikille. Niitä ei parasta 
ennen –päivän tai viimeisen käyttöpäivän jäl-
keen voida enää myydä. Päivittäistavarakaupan 
ruokahävikin arvo on Suomessa arviolta reilut 
200 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 1,5 
prosenttia elintarvikemyynnin arvosta. 

Ruokakauppojen hävikkiä voidaan vähentää 
automatisoimalla tilausjärjestelmiä, selvittämällä 
hävikin syitä, käyttämällä ennustejärjestelmiä 
ja kehittämällä henkilöstön osaamista. Hävik-
kiä voidaan vähentää myös kampanjoilla ja pian 
vanhenevien tuotteiden alennuksilla. Kaupan 
aukioloaikojen vapauttaminen on helpottanut 
menekin ennustamista ja vähentänyt hävikkiä, 
sillä ihmisten ei ole tarvinnut ostaa pyhiä varten 
suuria määriä ruokaa varastoon. 

Kaupat toimittavat syömäkelpoista ylijäämäruo-
kaa hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi Vantaalla 
toimiva Yhteinen pöytä kerää keskitetysti lähi-
alueella syntyvää kauppojen, tukkujen ja elin-
tarviketeollisuuden hävikkiä. Ruoka toimitetaan 
eteenpäin seurakunnille, järjestöille ja asukastu-
ville. Ihmisille kelpaamatonta hävikkiä käytetään 
myös eläinten rehuna. 

Hävikkiravintola käyntiin joukkorahoituksella

Helsingissä vanhoissa Lapinlahden sairaalan tiloissa toimii Ravintola Loop, 
joka valmistaa ruokaa kauppiailta ja tuottajilta kerätyistä raaka-aineista. 
Ravintolaa pohjustettiin From waste to taste –hankkeessa ja sen 
käynnistämiseen kerättiin rahaa joukkorahoituksella. Ravintola avattiin 
kesällä 2016. Ruokalajit suunnitellaan päivittäisen raaka-ainetarjonnan 
mukaan. 

Ravintola Loop toteutti vuonna 2017 myös toisen onnistuneen 
joukkorahoituskampanjan, jonka turvin tuotetaan ylijäämäleivästä olutta. 

Hävikkiravintolat hyödyntävät kauppojen pois-
toelintarvikkeita, kuten nahistuneita vihannek-
sia, aterioiden valmistukseen (ks. esimerkki 
oheisessa tietolaatikossa). Kirkon ulkomaanapu 
kerää varoja perustaakseen Helsinkiin hävikki-
ruokaa myyvän WeFood –myymälän, joka myisi 
50-70 prosenttia halvemmalla ruokaa, joka muu-
ten päätyisi roskiin. Tanskassa konsepti on ollut 
hyvin suosittu. 

Vuonna 2016 perustettu Fiksuruoka.fi on verk-
kokauppa, joka myy alennuksella kuluttajille eri 
yritysten elintarvikkeiden ja käyttötavaroiden 
jäännös- ja poistoeriä. Tarjolla on mm. säilykkeitä ja 
kuivaruokia. Tuoretta ruokaa nettikauppa ei välitä. 

Ongelmana kauppojen hävikkiruoan hyödyn-
tämisessä ovat varmuuden vuoksi käytettävät 
viimeinen käyttöpäivä –merkinnät. Niitä pitäisi 
käyttää ainoastaan helposti pilaantuvissa elintar-
vikkeissa elintarviketurvallisuuden takaamiseksi. 
Parasta ennen –päivän mentyä elintarvikkeita 
voidaan vielä käyttää ja jakaa hyväntekeväisyy-
teen, mutta viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä 
elintarvikkeita ei saa enää käyttää.
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Helsieni kasvattaa osterivinokkaita kahvinporoissa

Helsieni on tuore yritys, jonka liikeidea on sienten kasvatus 
kahvinporoista tehdyllä kasvualustalla. Yrityksellä on Hernesaaressa 
kaksi merikonttia, joissa kasvatetaan osterivinokkaita. Niiden 
kasvualusta valmistetaan Eiranrannan kahviloista ja ravintoloista 
kerätyistä kahvinporoista. Sienijäte kierrätetään matokompostissa. 
Konteissa kasvatetut sienet puolestaan viedään paikallisiin kauppoihin 
ja ravintoloihin. Yritys siis tuottaa lähiruokaa lähiravinteilla. 

Helsieni myy myös kotitalouksille osterivinokkaiden 
kasvatuspaketteja, joissa kuka tahansa voi kasvattaa sieniä käyttäen 
hyväksi omia kahvinporoja. Paketit sisältävät kasvatuslaatikon ja 
sienirihmastopaketin sekä kasvatusohjeet. Satoa voi korjata kuuden 
viikon välein.

Kuva: Kati Berninger

7.3. Biojätteet hyötykäyttöön
Vaikka ruokahävikki pystyttäisiin minimoi-
maan, syntyy kotitalouksissa, kaupoissa, suurt-
louskeittiöissä ja ravintoloissa välttämättä jonkin 
verran biojätettä kuten kahvin ja teen poroja,   
vihannesten kuoria ja pilaantuneita elintarvik-
keita, pehmopapereita sekä kasvien lehtiä ja 
multaa. Pihoilla ja puutarhoissa syntyy puutar-
hajätettä erityisen paljon syksyisin. Biojätteiden 
ravinteet saadaan kiertoon erilliskeräyksellä tai 
kiinteistökohtaisella kompostoinnilla. 

Biojätteiden hyötykäytön kannalta avainase-
massa on syntypaikkalajittelu. Jotta biojätteiden 
ravinteet saadaan tehokkaasti hyödynnettyä, 
pitäisi niiden syntypaikkalajittelu saada toimi-
maan nykyistä paremmin. Mekaanisesti erotet-
tua biojätettä voidaan kyllä hyödyntää viherra-
kentamisessa, mutta sitä ei lasketa varsinaiseen 
kierrätykseen mukaan. Ravinteet eivät tässä      
tapauksessa korvaa neitseellisiä mineraalilan-
noitteita. 
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Jyväskylän seudulla biojätteen keräys tehokasta 
velvoitteen avulla

Jyväskylän seudun jätehuollon käytännön toteutusta hoitaa 
Mustankorkea Oy. Jyväskylän seutuun kuuluvat Jyväskylän 
kaupungin lisäksi Laukaan ja Muuramen kunnat. Lisäksi yhtiö 
tarjoaa palveluita myös joillekin muille kunnille. Yhtiön 
toimialueella asuu noin 220 000 ihmistä.

Jyväskylän seudulla on kaikilla kiinteistöillä koosta riippumatta 
velvollisuus lajitella biojätteet erilleen sekajätteestä, mikä on 
poikkeuksellista Suomessa. Tämä yleinen lajitteluvelvollisuus on 
säädetty jätehuoltomääräyksissä. Velvoite on mahdollista täyttää eri 
tavoin. Biojätteet voidaan kerätä kiinteistöltä joko omasta jäteastiasta 
tai lähikiinteistöjen yhteisestä eli kimppa-astiasta. Vaihtoehtoisesti 
biojäte voidaan kompostoida kiinteistön alueella.

Esimerkiksi vuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan (Runsten 2014) 
Jyväskylässä on noin 700 biojätteen keräyskimppaa, joissa oli mukana 
keskimäärin 3.5 kiinteistöä. 

Yleisesti alueella kerätään enemmän biojätettä asukasta kohti, kuin 
muualla Suomessa. Tähän vaikuttanee se, että alueella on ollut 
biojätteen yleinen lajitteluvelvollisuus jo yli 20 vuotta. Tätä seikkaa 
tukee myös tieto, että sekajätteen koostumusselvitysten mukaan 
Jyväskylän seudulla päätyy sekajätteeseen biojätettä noin 20-25 %, 
kun muualla Suomessa luku on 30 jopa 40.
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7.3.1. Biojätteiden 
erilliskeräys
Kiinteistökohtainen biojätteiden erilliskeräys on 
järjestetty eri puolilla Suomea eri lailla, mutta 
aina vähintään yli kymmenen talouden taloyh-
tiöissä. Kotitalouksien sekajätteen sekaan joutuu 
kuitenkin suuri määrä biojätettä siitä huolimatta, 
että biojätteen erilliskeräys olisi saatavilla. Pää-
kaupunkiseudulla tehdyn tutkimuksen mukaan 
yli kolmasosa kotitalouksien sekä päiväkotien ja 
koulujen sekajätteestä oli biojätettä. Näin on 
siitäkin huolimatta, että biojätteen erilliskeräys 
on järjestetty asuinkiinteistöissä. Haja-asutusalu-
eilla, joilla kiinteistökohtaisia biojäteastioita ei 
ole, sekajätteen sekaan joutuvan biojätteen määrä 
on vieläkin suurempi. 

Jotta syntypaikkalajittelu saataisiin toimimaan, 
tarvitaan säädöksiä ja taloudellista ohjaus-
ta. Suomessa on jätehuoltomääräyksissä kun-
nilla hyvin vaihtelevat velvoiterajat biojätteen                               

erilliskeräykselle. Toisissa kunnissa biojätteen 
erilliskeräys on pakollista kaikille, kun taas 
toisissa kunnissa vasta vähintään kymmenen 
huoneiston taloyhtiöille. Erilliskeräyksen pa-
rantamiseksi tulisi Suomessa olla kaikille taaja-
ma-alueille yhtenäiset tiukat velvoitteet. 

Lisäksi pitäisi olla valtakunnan tasolla esimer-
kiksi asetuksella säädetty kotitalouksille, kau-
poille ja ravintoloille kaikille tiukat, yhtenäiset 
velvoitteet, esimerkiksi erilliskeräysvelvoite 
kaikille kiinteistöille, joilla syntyy vähintään viisi 
kiloa biojätettä viikossa. Kaupoille ja yksityisille 
toimijoille ei tällä hetkellä ole mitään rajoja, mil-
loin biojäte pitää kerätä erikseen. 

Myös pientaloalueilla biojätteiden erilliskeräys 
on mahdollista. Keräys voidaan järjestää esi-
merkiksi käyttämällä monilokerokeräystä, jossa 
jätteet lajitellaan monilokeroastiaan, jotka tyh-
jennetään monilokeroautoon. Pientaloalueilla 
on useiden jätelaitosten alueilla käytössä bio-
jätteen kimppakeräys, jossa kaksi tai useampi 

Kuva 7.2. Biojätteen erilliskeräyksen onnistumiseksi tarvitaan ohjeita ja neuvontaa. 
Kuva: Kati Berninger
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kiinteistö kerää biojätteensä samaan astiaan. 
Kimppakeräys toimii parhaiten alueilla, joilla on 
kaikille kiinteistöille biojätteen keräysvelvoite. 
Vapaaehtoisia kimppoja syntyy harvakseltaan ja 
osallistujat ovat muutenkin kiinnostuneita kier-
rätyksestä, joten kimppakeräys saattaa vähentää 
kiinteistökohtaista kompostointia. Myös biojät-
teen aluekeräys on mahdollista. Aluekeräyksessä 
biojätteet viedään kaikille avoimiin miehittämät-
tömiin aluekeräyspisteisiin. Aluekeräys voi myös 
olla järjestetty lukollisiin astioihin, joihin asukas 
saa maksua vastaan avaimen.

Biojätteen erilliskeräys voidaan tehdä kiinteis-
töille myös taloudellisesti kannattavaksi jäte-
maksujen muutoksilla. Nykyisin jätemaksut 
perustuvat astian tilavuuteen ja tyhjennystaa-
juuteen. Lisäksi jätemaksut sisältyvät taloyhtiön 
maksuihin ja vuokriin. Järjestelmä ei kannusta 
riittävästi lajitteluun.

Euroopassa on käytössä erilaisia kehittyneitä 
järjestelmiä, jotka kannustavat lajitteluun. 
Esimerkkinä tästä on painoperusteinen jäte-
maksu, joka toimii kunkin kotitalouden omalla 
tunnuksella. Tunnuksen perusteella jätteen tuoja 
tunnistetaan jäteastialla ja jäte punnitaan. 
Veloitus perustuu jokaisen oikeaan jätemäärään 
ja lajitteluun. Hyötyjäte on myös hinnoiteltu 
merkittävästi edullisemmaksi kuin sekajäte.

Myös tehostettu neuvonta lisää biojätteen kierrä-
tysastetta, mutta sen pitää olla jatkuvaa. Neuvon-
nan teho heikkenee melko lyhyen ajan kuluttua. 
Jotta neuvonta olisi vaikuttavaa, sen pitäisi olla 
jatkuvaa ja tehokasta ja vaatisi nykytilanteeseen 
nähden lisää resursseja.

Myös osa pientalojen ja taloyhtiöiden puutarha-
jätteestä joutuu sekajätteen sekaan tai se viedään 
luvattomasti puistoalueille erityisesti syksyllä, 
kun puutarhajätettä syntyy paljon. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla pieniä eriä puutarhajät-
teitä voi toimittaa maksua vastaan hyötyjättei-
den keräykseen tarkoitetuille Sortti-asemille tai 
taloyhtiöt voivat pakata ne maatuviin säkkeihin, 
jotka noudetaan biojätteiden noudon yhteydessä. 
Säkeistä pitää kuitenkin ilmoittaa etukäteen. 

Kauppojen hukkaleivästä bioetanolia ja proteiinirehua

HOK-Elannon myymälöissä kerätään erillisiin astioihin hävikkileipää, jota 
ei voida toimittaa hyväntekeväisyyteen. Kerättävissä leivissä voi olla pussit 
mukana. Leivät kuljetetaan Vantaalle ja Lahteen ST1:n laitoksille, joissa 
niistä valmistetaan bioetanolia. 

Etanolin tuotannon sivutuotteena tuotetaan porsaille proteiinipitoista 
liuosrehua, jonka avulla voidaan korvata soijan tuontia. 

Kaupat maksavat hävikkileivän noudosta, mutta järjestely on kuitenkin 
kaupoille edullisempi kuin leivän käsittely biojätteenä. 

Kuva: Kati Berninger
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Kompostointiohjeita

Kompostointiin löytyy runsaasti hyviä ohjeita. 
Myös kuntien tai kuntayhtymien jäteneuvojilta voi kysyä kompostoinnista. 

Kompostointiin voi tutustua mm. lukemalla kirjan: Tuominen, K. 2015. 
Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta. Minerva.

Kompostointiohjeita löytyy myös esimerkiksi seuraavilta nettisivuilta:

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan ohjeita kompostointiin: 
http://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostointi/  

Puutarha.net –sivuston kompostointiohjeita:
https://puutarha.net/artikkelit/152/kompostointi.htm 

Marttojen ohjeet puutarhajätteen kompostointiin:
https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajat-
teen-kompostointi/ 

Jätehuoltoyhtiö Botniaroskin kompostointiopas:
http://www.botniarosk.fi/images/Ruoka_elixbiojatteenxkompostointi.pdf 

Suomela.fi kompostointiopas:
https://www.suomela.fi/kompostointi-opas-kaikki-kompostoinnista-lue-vinkit/

7.3.2. Kiinteistökohtainen 
kompostointi
Kiinteistökohtainen kompostointi on varteen-
otettava vaihtoehto pientaloille ja taloyhtiöille, 
jotka voivat hyödyntää kompostia puutarhas-
saan. Kompostoimalla pientaloasukas voi säästää 
jätemaksuissa, sillä se mahdollistaa jäteastioiden 
harvemman, esimerkiksi neljän tai kahdeksan 
viikon, tyhjennysvälin. Tyhjennysväli vaihtelee 
eri jätelaitosten alueella. Eri jätelaitosten seuran-
tojen mukaan noin kolmannes pientaloasukkaista 
kompostoi biojätteensä omalla kiinteistöllään. 

Komposti vaatii jonkin verran työtä ja taloyh-
tiössä sillä on oltava nimetty, vastuullinen hoitaja. 

Kompostista saa toisaalta hyvää lannoitetta ja 
maanparannusainetta puutarhaan. Ruokajät-
teiden kompostointi vaatii lämpökompostorin 
hankkimisen. Puutarhajätteitä voi kompostoida 
myös avokompostissa. Oheisessa tietoruudussa 
on vinkkejä kompostointiohjeiden löytämiseen.

7.3.3. Kauppojen 
biojätteestä energiaa
Syömäkelvoton kaupoissa syntyvä hävikki voi-
daan hyödyntää energiantuotannossa. Esimerkiksi 
Gasum tuottaa siitä biokaasua ja St1 bioetanolia. 

http://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/kompostointi/
https://puutarha.net/artikkelit/152/kompostointi.htm
https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/
https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/puutarhan-tyot/puutarhajatteen-kompostointi/
http://www.botniarosk.fi/images/Ruoka_elixbiojatteenxkompostointi.pdf
https://www.suomela.fi/kompostointi-opas-kaikki-kompostoinnista-lue-vinkit/
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Yhdyskuntien jätevedet8.

8.1. Ravinnevirrat
Suomessa vuonna 2013 muodostuneissa 
yhdyskuntien jätevesissä oli ennen 
puhdistusta 25 900 tonnia typpeä ja 
3 961 tonnia fosforia. Käsittelyn jälkeen 
vedessä oli typpeä 10 900 tonnia ja 
fosforia 157 tonnia. Yhdyskuntajäte-
vesien puhdistamoilla syntyy noin 150 
000-160 000 tonnia lietettä kuiva-
aineeksi laskettuna. Liete sisältää 
reilut kolme prosenttia typpeä ja lähes 
saman verran fosforia.

Kuva: Kati Berninger



61

Yhdyskuntien jätevedet

Puhdistamolietteen käytöstä ei ole olemassa 
tarkkoja tilastoja, mutta sitä käytetään tällä het-
kellä suurimmaksi osaksi viherrakentamisessa 
eli esimerkiksi tien pientareilla ja vanhojen kaa-
topaikkojen maisemoinnissa. Viherrakentami-
sessa käytettävä puhdistamoliete on tarkoitusta 
varten turhankin ravinnepitoista, eikä se korvaa 
mineraalilannoitteita samassa määrin kuin vilje-
lykäytössä. Eri arvioiden mukaan 5-40 prosent-
tia puhdistamolietteen sisältämistä ravinteista 
käytetään maataloudessa.

Tässä luvussa kuvataan ensin nykyisin Suomessa 
käytössä oleva jätevesien puhdistusprosessi ja 
siitä syntyvien puhdistamolietteiden käsittely 
sekä nykysysteemin ongelmakohtia ravinteiden 
kierrätyksen kannalta. Sitten esitellään erilaisia 
uusia mahdollisuuksia ravinteiden kierrätyksen 
tehostamiseksi. 

8.2. Nykyinen jätevesien 
puhdistusprosessi
Suomessa nykyisin käytössä olevat jäteveden puh-
distusmenetelmät ovat syntyneet aikana, jolloin 
ravinteiden kierrätykseen ei juurikaan kiinnitetty 
huomiota. Käytössä olevat teknologiat toimivat 
hyvin siinä tarkoituksessa, mihin ne on kehitetty, 
eli poistamaan ravinteet jätevesistä. Keskimää-
rin Suomessa puhdistamoille tulevista jätevesistä 
poistetaan 96 % fosforista ja 56 % typestä. Puhdis-
tusteho typen osalta vaihtelee suuresti eri puhdis-
tamojen kesken. Esimerkiksi Viikinmäen puhdis-
tamolla Helsingissä poistettiin typestä noin 90 %, 
kun taas pienillä jätevedenpuhdistamoilla puhdis-
tustulos on huomattavasti alhaisempi.

Tuleva	
jätevesi

Lähtevä	
jätevesiBiologinen

prosessiEsi-
selkeytys

Jälki-
selkeytys

Mädätys

Liete

Kuivaus Mädätysjäännöksen
käsittely

Rejektivesi

N N

Kuva 8.1. Jätevedenpuhdistusprosessi (Muokattu lähteestä Berninger ym. 2017).
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Suomessa on nykyisin yli 300 asumajätevesiä 
käsittelevää jätevedenpuhdistamoa. Noin kolme 
neljäsosaa puhdistamoista on pieniä, alle 10 000 
henkilön jätevesiä käsitteleviä laitoksia, mutta yli 
60 % Suomessa syntyvistä jätevesistä käsitellään 
suurilla yli 100 000 henkilön jätevesiä käsittele-
villä puhdistamoilla. Puhdistamoiden määrä on 
vähentynyt ja vähenee lähiaikoina edelleen, sillä 
jätevesien käsittelyä ollaan keskittämässä suu-
riin laitoksiin ja pieniä puhdistamoita suljetaan. 
Tämä parantaa puhdistustehoa, sillä suurilla 
laitoksilla on mahdollisuus pieniä tehokkaam-
piin puhdistusprosesseihin. Suurilla jäteveden-
puhdistamoilla puhdistustulos on erinomaista 
luokkaa ja myös mahdollisuudet investoida 
esimerkiksi ravinteiden kierrätykseen ovat 
paremmat kuin pienillä puhdistamoilla. 

Suomessa jäteveden puhdistuksessa käytetään 
mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdis-
tuksen yhdistelmää. Useimmilla suomalaisilla 
asumajätevesiä puhdistavalla laitoksella, on käy-
tössä aktiivilietemenetelmään perustuva puhdis-
tusprosessi (Kuva 8.1). 

Puhdistusprosessissa aluksi karkeat epäpuhtaudet, 
kuten viemäriin joutuneet esineet, hiekka ja 
rasva erotetaan mekaanisesti. Esiselkeytysvai-
heessa poistetaan mekaanisesti hienojakoista 
kiintoainesta. Seuraavassa vaiheessa eli kemi-
allisessa puhdistuksessa jätevedestä poistetaan 
fosfori saostamalla se ferrosulfaatilla altaan 
pohjalle. Altaan pohjalle kertynyt liete viedään 
jatkokäsiteltäväksi. Typpi poistetaan jätevedestä 
biologisesti aktiivilietemenetelmällä, jossa suu-
rin osa typestä poistuu ilmakehään. Samalla 
bakteerit kuluttavat vedessä olevaa eloperäistä 
ainesta. Biologisen puhdistuksen aikana vettä 
ilmastetaan, mikä mahdollistaa bakteerimassa 
kasvun ja tehokkaan bakteeritoiminnan. Jälki-
selkeytyksessä liete vajoaa pohjalle ja puhdas 
vesi jää ylös. Aktiivisia bakteereja sisältävää lie-
tettä palautetaan takaisin edelliseen vaiheeseen, 
ja osa lietteestä poistetaan edelleen käsiteltäväksi. 
Viikinmäen puhdistamolla typpeä poistetaan 
jälkiselkeytysvaiheen jälkeen myös biologisilla 
typenpoistosuodattimilla.

Alla esitellään sekä nykyprosessiin soveltuvia 
ravinteiden kierrätyksen menetelmiä eli lähinnä 
käsitellyn puhdistamolietteen hyödyntämistä 

sekä vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka vaativat 
eri suuruisia muutoksia nykyisiin käytäntöihin. 
Fosforin kierrätykseen on olemassa keinoja, jotka 
voitaisiin ottaa käyttöön muuttamalla vähittäin 
nykyistä jätevedenpuhdistusmenetelmää. Typen 
kierrätykseen taas tarvitaan tätä radikaalimpi 
muutos.

8.3. Puhdistamolietteen omi-
naisuudet ja hyödyntäminen
Jäteveden puhdistusprosessissa syntyvä puhdis-
tamoliete sisältää orgaanista ainesta sekä ravin-
teita. Lietteen fosforipitoisuus on tyypillisesti 2-4 
prosenttia. Typpeä on lietteessä suurin piirtein 
saman verran kuin fosforiakin. Kemiallisen 
fosforinpoiston lopputuloksena fosfori on Suo-
messa lietteessä yleensä rautaoksidiin sitoutu-
neena, minkä vuoksi se on kasveille melko huo-
nosti käyttökelpoisessa muodossa. Liete sisältää 
myös pieniä määriä raskasmetalleja sekä orgaa-
nisia haitta-aineita ja lääkeaineita. Lietteessä on 
myös taudinaiheuttajia.

Puhdistamoliete pitää käsitellä, jotta sitä voidaan 
hyödyntää. Eri käsittelymenetelmillä paranne-
taan lietteen hygieenistä laatua, vähennetään 
hajuhaittoja sekä tehdään lietteestä paremmin 
varastoitavaa ja käsiteltävää. Suomessa lietteitä 
käsitellään yleensä mädättämällä tai kompostoi-
malla. Molemmissa prosesseissa bakteerit hajot-
tavat lietteen orgaanista ainetta, mutta mädätys 
tapahtuu hapettomissa ja kompostointi hapelli-
sissa oloissa. 

Mädätysprosessin aikana syntyy biokaasua. Bio-
kaasulaitoksia käsitellään tarkemmin luvussa 3.2. 
Mädätystä varten liete on esikäsiteltävä sopivan 
koostumuksen saavuttamiseksi. Esikäsittelyksi 
sopii sakeuttaminen tai kuivaaminen. Mädätyk-
sen aikana lietteestä poistuu taudinaiheuttajia 
ja joidenkin orgaanisten haitta-aineiden pitoi-
suudet pienenevät. Liete kuivataan mädätyksen 
jälkeen. Syntyvä rejektivesi palaa yleensä jäte-
vedenpuhdistamolle. Korkeassa, noin 55 asteen, 
lämpötilassa tapahtuvassa termofiilisessa mä-
dätyksessä syntyvää lietettä voi kuivauksen jäl-
keen käyttää maanparannusaineena. Suomessa 
yleisemmän 37 asteen lämpötilassa tapahtuvan 
mesofiilisen mädätyksen jälkeen liete pitää vielä 
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joko kompostoida tai kalkkistabiloida. Kalkkis-
tabiloinnissa lietteeseen sekoitetaan kalsiumpi-
toisia yhdisteitä, joiden vaikutuksesta lietteen 
biologinen aktiivisuus loppuu.

Kompostoitavaan lietteeseen sekoitetaan 
seosaineita, jotta komposti olisi tarpeeksi ilma-
vaa. Kompostoinnissa on kaksi vaihetta, joista 
ensimmäinen tapahtuu reaktoreissa, ja jälkim-
mäinen avoimessa tilassa. Kompostoitavaa 
massaa käännellään ja ilmastetaan prosessin    
aikana. Valmiiseen kompostiin voidaan sekoit-
taa käyttötarkoituksen mukaan erilaisia aineiso-
sia. Kompostoinnilla voidaan poistaa orgaanisia 
haitta-aineita paremmin kuin mädättämällä, 
muttei täydellisesti. Kompostia voidaan käyttää 
lannoitteena tai maanparannusaineena.

Yksi mahdollinen puhdistamolietteen käsittely-
menetelmä on lietteen poltto. Poltto on yleistä 
Keski-Euroopassa, mutta sitä ei Suomessa juu-
rikaan käytetä. Lietteen orgaaniset haitta-aineet 
hajoavat polton myötä, mutta samalla menete-
tään myös lietteen sisältämä orgaaninen aines. 
Polton lopputuotteena olevalle tuhkalle ei tällä 
hetkellä ole hyötykäyttöä.

Puhdistamolietepohjaisten lannoitteiden ja 
maanparannusaineiden pääasiallinen käyttö 
Suomessa on tällä hetkellä viherrakentaminen. 
Koska viherrakentamisessa ei ole kovin suurta   
lannoitustarvetta, lietteen sisältämät ravinteet     
eivät tässä käytössä juurikaan korvaa mineraali-
lannoitteita, vaan menevät suurelta osin hukkaan.

Puhdistamolietepohjaisten tuotteiden käyttöä 
maataloudessa rajoittaa huoli niiden turvallisuu-
desta ja erityisesti niiden sisältämistä orgaanisista 
haitta-aineista. Pieniä pitoisuuksia orgaanisia 
haitta-aineita ja lääkeaineita on sekä puhdista-
molietteissä että biojätteissä ja lannassa. Näistä 
esimerkiksi biokaasulaitoksella valmistettujen 
kierrätyslannoitteiden aiheuttama kuormitus 
pelloille on useiden yhdisteiden osalta todettu 
pieneksi. Myös poikkeuksia voi olla ja orgaanisten 
haitta-aineiden tutkimusta vaikeuttaa analyysien 
kalleus sekä se, että jokaiselle aineelle pitää tehdä 
oma analyysi eli tutkimuksissa löydetään vain 
niitä aineita, joita tutkitaan. 

HSY kehittää fosforin 
jälkisaostusta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY on kehittänyt RAVITA-menetelmän 
joka mahdollistaa fosforin 
kierrättämisen jätevesistä 
jälkisaostuksen avulla. Tässä 
menetelmässä suurin osa 
jäteveden sisältämästä fosforista 
saostetaan rinnakkaissaostuksen 
sijaan puhdistusprosessin lopuksi. 
Tällöin puhdistamolietteen joukkoon 
päätyisi huomattavasti nykyistä 
vähemmän fosforia ja noin 80 
prosenttia fosforista poistettaisiinkin 
jälkisaostuksessa. Jälkisaostuksessa 
syntyy ferri-, alumiini- tai 
kalsiumfosfaattisakkaa, joka sisältää 
vain vähän orgaanista ainesta. Sakka 
prosessoidaan edelleen fosforihapoksi, 
joka on arvokas lopputuote. 
Fosforihappoa käytetään mm. 
lannoitetuotannossa ja 
teollisuuskemikaalina. 

Prosessin kehittäminen on edennyt 
pilottivaiheeseen, jonka aikana 
prosessista on saatu hyviä tuloksia. 
Keskikokoisen demolaitoksen on 
tarkoitus valmistua alkuvuoden 2018 
aikana. Jälkisaostus on yksi fosforin 
talteenoton menetelmä, jonka avulla 
fosforin hyötykäyttö olisi nykyistä 
tehokkaampaa. Prosessiin on 
jatkossa mahdollista liittää myös 
typen talteenotto.
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8.4. Fosforin talteenotto 
ja kierrätys
Yksi mahdollinen ratkaisu puhdistamolietteiden 
maatalouskäytön ongelmiin on fosforin talteen-
otto eli erottaminen lietteen muista ainesosista 
erilaisilla talteenottotekniikoilla ja talteenotetun 
fosforin lannoituskäyttö. Talteenotolla saadaan 
mahdollisimman puhtaita fosforiyhdisteitä, joissa 
on hyvin pieni määrä haitallisia aineita. Fosforia 
voidaan ottaa talteen puhdistamolietteestä, puh-
distamolietteen mädätyksessä syntyvistä rejek-
tivesistä, poltetun lietteen tuhkasta tai puhdista-
molla jo muuten puhdistetusta lähtevästä vedestä.

Monet fosforin talteenottomenetelmistä on      
kehitetty Keski-Euroopan oloihin ja ne vaativat 
joko biologisen fosforinpoistomenetelmän tai 
puhdistamolietteen polton, joista kumpikaan ei 
ole juuri käytössä Suomessa. Toisaalta biologi-
sen fosforin poiston yhteydessä yleinen fosforin 
ja ammoniumin kiteyttäminen magnesiumin 
avulla struviitiksi (magnesiumammoniumfos-
faatti) voisi soveltua esimerkiksi erilliskerätyn 
virtsan sisältämän fosforin hyödyntämiseen.

Talteenotetun fosforin kilohinta on suurempi 
kuin mineraalifosforin hinta; se on parhaimmil-
laankin noin kaksinkertainen mineraalifosforiin 
verrattuna. Oheisessa tietoruudussa on esimerk-
ki mahdollisesta Suomeen soveltuvasta menetel-
mästä. Täysin kaupallisesti toimivia menetelmiä 
ei Suomessa vielä ole. 

8.5. Typen kierrätys

Jäteveden sisältämän typen kierrätys on hanka-
lampaa kuin fosforin, sillä typen talteenotto vaa-
tisi isoja muutoksia nykyiseen jätevesien puh-
distusmenetelmiin. Nykyisin käytössä olevassa 
nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessissa suurin 
osa jätevesien sisältämästä typestä vapautuu      
ilmaan, eikä sitä saada talteen. Typpilannoitetta 
valmistetaan juuri ilman typestä käyttämällä val-
tavasti energiaa. Prosessi vie myös suuren osan 
jätevedenpuhdistukseen kuluvasta energiasta. Osa 
typestä jää lietteeseen, jonka sisältämien ravintei-
den hyödyntäminen ei ole kovin tehokasta (ks. liet-
teen käsittelystä ja sen haasteista luku 8.3 yllä). 

Uudet, typen kierrätykseen nykyistä parem-
min soveltuvat jätevesien puhdistusmenetelmät 
ovat vasta kehitteillä (ks. oheinen tietolaatikko          
typen talteenoton menetelmästä), mutta niiden 
käyttöönotto helpottaisi huomattavasti jäteve-
sien sisältämän typen hyödyntämistä. Jätevesien 
puhdistus on kuitenkin melko hitaasti muuttuva 
ala, jolla tarvitaan suuria investointeja. Siksi pro-
sessit muuttuvat hitaasti, vaikka uusia parempia 
menetelmiä olisi käytettävissä. Toisaalta meneil-
lään oleva yhdyskuntien jätevedenpuhdistamo-
jen keskittyminen vauhdittaa muutosta. 
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Aalto-yliopistossa kehitetään typen talteenoton
menetelmää, samalla myös fosfori talteen

Aalto-yliopistossa on kehitetty menetelmä, jonka avulla 
jätevesien sisältämä typpi voidaan ottaa talteen ammoniumsulfaattina 
eli sellaisessa muodossa, joka käy suoraan lannoitekäyttöön. 
Prosessissa jätevesi johdetaan reaktoriin, missä sen pH:ta nostetaan 
kalsiumhydroksidin avulla. Tällöin vedessä oleva ammoniumtyppi 
muuttuu ammoniakkikaasuksi, joka erotetaan puoliläpäisevällä 
kalvolla ja sidotaan rikkihappoon. Tästä syntyy siis ammoniumsulfaattia. 

Samassa prosessissa saadaan myös fosfori talteen lannoitekäyttöön 
soveltuvassa muodossa, sillä se saostuu liuoksessa olevan 
kalsiumsuolan kanssa.

Menetelmän testaus on edennyt pienestä purkkiversiosta hieman 
suurempaan reaktoriin. Menetelmällä on laboratorio-oloissa pystytty 
erottamaan jopa 99 prosenttia typestä ja 90-99 prosenttia fosforista, 
vaikka energiaa ja kemikaaleja kuluu paljon vähemmän kuin 
nykymenetelmällä (nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessi). Kokeita 
tehdään nyt entistä isommilla määrillä ja menetelmää testataan 
erilaisilla jätevesillä. 
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Virtsan erilliskeräystä 
ja maatalouskäyttöä 
kokeiltiin Biourea
-hankkeessa

Biourea-hanke (2015-2016) 
selvitti ja kokeili virtsan 
erilliskeräystä ja erilliskerätyn 
virtsan käyttöä maataloudessa. 
Hankkeen aikana tutkittiin 
virtsan koostumusta, maaperää, 
kasveja ja ihmisten asenteita 
virtsan käyttöä kohtaan. Myös 
fosforin erottamista struviitiksi 
kokeiltiin. 

Ihmisten asenteet virtsan 
lannoitekäyttöä kohtaan olivat 
pääosin positiivisia. Muutenkin 
kokeilu onnistui hyvin, mutta 
virtsan erilliskeräys ja kerätyn 
virtsan hyödyntäminen vaativat 
vielä kehittämistä ja suuren 
mittakaavan kokeiluja. 

8.6. Virtsan erilliskeräys
Yksi mahdollinen tapa hyödyntää nykyisin     
viemäriin joutuvia ravinteita on virtsan erillis-
keräys. Virtsa sisältää noin puolet jätevesiin jou-
tuvasta fosforista ja noin 80 prosenttia typestä. 
Virtsaa voidaan kerätä talteen erottelevalla kui-
vakäymälän tai erottelevan vesivessan avulla. 
Virtsan erilliskeräystä on Suomessa kokeiltu lä-
hinnä festivaaleilla. Virtsan erilliskeräys kiinteis-
töissä vaatii kiinteistön sisäisen erillisen viemä-
rijärjestelmän rakentamista virtsalle sekä virtsan 
varastointiin, kuljetukseen ja käsittelyyn liittyviä 
ratkaisuja. Tällaiset ratkaisut edellyttäisivät suu-
ria investointeja.

Virtsaa voitaisiin vanhentamisen jälkeen käyttää 
lähes sellaisenaan lannoitteena, vaikka nykyisin 
se ei ole vielä mahdollista, sillä virtsalta puut-
tuu lainsäädännön mukainen lannoitestatus. 
Ongelmaksi muodostuvat virtsan mahdollisesti  
sisältämät haitta-aineet. Haitta-aineita voidaan 
välttää, jos fosfori ja typpi otettaisiin talteen    
esimerkiksi struviittina (ks. luku 8.4).

Virtsan erilliskeräys voisi olla mahdollista kiin-
teistöissä, joissa liikkuu suuria määriä ihmisiä, 
kuten toimistorakennuksissa, lentokentillä ja 
kauppakeskuksissa sekä uusilla asuinalueilla,  
joiden viemäröintiä ei ole vielä rakennettu. 

Lisäksi haja-asutusalueilla virtsan erilliskerä-
yksen avulla voitaisiin pienentää vesistökuor-
mitusta viidennekseen nykyisestä. Virtsan 
erilliskeräys erottelevan kuivakäymälän avulla 
pienentäisi haja-asutusalueiden jätevesien puh-
distuksen tarvetta, sillä sitä kautta pitäisi käsi-
tellä vain pesuvesiä eli niin sanottuja harmaita      
vesiä. Haja-asutusalueilla virtsa voitaisiin käyt-
tää paikallisesti ympäröivillä pelloilla. 
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Aalto-yliopiston kampuksella kokeillaan virtsan 
erilliskeräystä

Aalto-yliopiston laajenevalla Otaniemen kampusalueella 
aloitetaan loppuvuodesta 2017 virtsan erilliskeräyksen kokeilu. 
Uuteen panimoravintolaan on tulossa erottelevat käymälät, 
joista virtsa voidaan johtaa viereiseen vesitekniikan laboratorioon. 
Laboratoriossa sitä käytetään tutkimustarkoituksiin. 

Alun perin virtsaa oli tarkoitus kerätä erilleen sekä erottelevista 
WC-istuimista että pisuaareista, mutta nyt keräys toteutetaan 
vain vedettömillä pisuaareilla. Pisuaareista virtsa menee 
erilliseen viemäriin ja johdetaan laboratorioon. Erottelevien 
WC-istuimien käyttöä hankaloittaa tyyppihyväksynnän puute. 
Toisena esteenä oli, että istuinmalleja ei vielä ole saatavissa 
muuhun sisustuksiin sopivissa väreissä. 

Kokeilun tarkoituksena on kiinnittää huomiota fosforin 
kierrätykseen sekä lisätä virtsan erilliskeräyksen ja erilliskerätyn 
virtsan lannoitekäytön hyväksyttävyyttä. Kampuksella sijaitseva 
ravintola on tehokas paikka tiedotukseen ja ajatusten 
herättämiseen.
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8.7. Vaikuttaminen syntyvän 
jäteveden määrään 
ja laatuun

8.7.1. Vesivessan vaihtoehdot
Ravinteiden kierrätystä on mahdollista edistää jo 
ennen kuin jätevesi päätyy jätevedenpuhdistamol-
le. Nykyisin suurin osa suomalaisista asuu, työs-
kentelee ja asioi talossa, jossa on tavanomainen      
vesivessa. Silloin viemäriin johdetaan virtsa ja 
uloste sekä pesuvedet. Myös nykyinen viemäröinti-    
ja jätevedenpuhdistusjärjestelmä on mitoitettu ja 
rakennettu käsittelemään näitä kaikkia yhdessä.

Erilaiset käymäläratkaisut ovat yksi tapa vähentää 
puhdistamoiden jätevesikuormaa ja ottaa ravin-
teita talteen jo ennen kuin ne johdetaan viemä-
riin. Yllä kuvattu virtsan erilliskeräys (luku 8.6) 
erottelevan käymälän avulla on hyvä esimerkki 
tällaisesta toiminnasta. 

+ Säästää vettä
+ Helpottaa jätevesien käsittelyä
+ Ravinteet saadaan hyötykäyttöön
   omassa puutarhassa tai omalla  
   pellolla
+ Toimii myös vesikatkojen aikana

Asuintaloihin ja muihin kiinteistöihin on myös 
mahdollista asentaa kuivakäymälä, jolloin sekä 
virtsa että uloste käsitellään erikseen ja viemäriin 
johdetaan ainoastaan pesuvedet. Kuivakäymä-
löitä on Suomessa eniten mökeillä, harvemmin      
viemäriverkostoon kytketyissä vakituisissa 
asunnoissa. Kerrostaloihin ei kuivakäymälöitä 
ole Suomessa tähän mennessä asennettu. Kuiva-
käymälä soveltuu erityisesti haja-asutusalueille, 
missä sen käyttö helpottaa jäteveden käsittelyä.       
Käymäläseura Huussi on julkaissut oppaita    
kuivakäymälän hoidosta ja käymäläjätteen käsit-
telystä ja hankinnasta.

- Vaatii työtä tyhjennyksen ja 
   jälkikompostoinnin aikana
- Tarvitaan maata, jolla ravinteet 
   voidaan hyötykäyttää
- Huonosti toimiva kuivakäymälä 
   voi haista
- Ihmisillä on ennakkoluuloja 
   kuivakäymälää kohtaan

Kuivakäymälän hyötyjä ja haittoja
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Mitä saa laittaa viemäriin

- Ulosteita, virtsaa ja vessapaperia
- Astianpesuvesiä
- Pyykinpesuvesiä
- Peseytymisessä ja siivouksessa 
   käytettyjä vesiä

8.7.2. Haitta-aineiden 
vähentäminen
Viemäriin joutuu sinne kuuluvan aineksen lisäksi 
paljon sellaista, mitä sinne ei kuuluisi (ks. ohei-
nen tietolaatikko siitä, mitä viemäriin saa ja ei saa       
laittaa). Ylimääräinen aines kuormittaa viemäriver-
kostoa, aiheuttaa tukoksia ja kuormittaa jäteveden-
puhdistamoja. Viemäriin joutuvat haitalliset aineet 
haittaavat puhdistamoiden biologisia prosesseja ja 
heikentävät puhdistamolietteen käyttömahdolli-
suuksia. 

Haitallisia aineita, kuten lääkeaineita (mm. ibupro-
feenia ja antibiootteja), joutuu viemäriin myös       
ihmisten elimistön kautta. Lääkkeiden oikea, tar-
peen mukainen käyttö on terveyden kannalta tär-
keää ja myös rajoittaa niiden joutumista ympäris-
töön. Vanhentuneet lääkkeet kuuluvat apteekkiin, 
mistä ne toimitetaan turvallisesti hävitettäviksi.

Roskia ei saa laittaa 
viemäriin

Esimerkiksi:
- Ruoan tähteet
- Rasva
- Vessapaperirullan hylsyt (ei 
   edes ne, joista mainostetaan, että 
   ne voi huuhtoa pöntöstä alas)
- Vanupuikot
- Vaipat, terveyssiteet ja tamponit
- Kondomit
- Kissanhiekka
- Käsipaperit
- Lääkkeet
- Liuottimet

Kotitalouksissa käytettävät pesu- ja puhdistus-
aineet sisältävät erilaisia kemikaaleja, joiden 
haitallisuudesta on tavallisen kuluttajan vaikea 
ottaa selvää. Siksi on järkevää käyttää ympä-
ristömerkittyjä pesuaineita ja välttää erityisesti 
desinfiointiaineita. Myös mikromuoveja joutuu 
viemäriin mm. pyykinpesun mukana.  

Yksi tapa vähentää haitallisten aineiden joutu-
mista viemäriin on kotitalouksien tehostettu 
neuvonta. Kotitalouksien lisäksi kunnallisilla 
jätevedenpuhdistamoilla käsitellään erilaisista      
palveluista ja teollisuudesta tulevia jätevesiä. 
Näistä osa voi sisältää muita enemmän haitallisia 
aineita. Esimerkiksi sairaaloista tulevat jätevedet 
sisältävät muita enemmän lääkeaineita. Onkin 
tärkeää tunnistaa ne yritykset ja yksiköt, joista      
haitallisia aineita tulee ja pyrkiä yhteistyössä    
vähentämään niitä.  
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Kierrätyslannoitteet9.

9.1. Monenlaisia 
kierrätyslannoitteita

Edeltävissä luvuissa 4-8 olen käsitellyt 
erilaisia ravinnepitoisia biomassoja, 
joita voidaan käyttää kierrätyslannoit-
teiden raaka-aineina. Viime aikoina on 
Suomessa markkinoille tullut useita 
uusia kierrätyslannoitteita ja lähivuosina 
niitä on tulossa lisää. Kierrätyslannoit-
teita on monenlaisia ja niiden ominai-
suudet vaihtelevat suuresti. Siksi on 
tärkeää hahmottaa niiden välisiä eroja 
ja yhtäläisyyksiä. 

Kuva: Kati Berninger
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Kierrätyslannoitteet

Kierrätyslannoitteen valmistajalla tulee olla 
laitoshyväksyntä ja tuotteilla tuoteselosteet, joissa 
ilmoitetaan mm. lannoitteen ravinnesisältö. Lan-
noitteella pitää olla hyväksytty tyyppinimi, jotta 
sitä voi myydä. Lannoitteille on säädetty raja- 
arvoja mm. raskasmetalleille ja hygieeniselle       
laadulle. 

Kierrätyslannoitteet voidaan jakaa karkeasti 
kolmeen eri ryhmään, vaikka niiden sisälläkin 
esimerkiksi ravinnesisällöt voivat olla hyvinkin 
erilaisia: orgaanisiin kierrätyslannoitteisiin, 
mineraalisiin kierrätyslannoitteisiin ja orgaanisiin 
maanparannusaineisiin. Taulukossa 9.1. on esi-
merkkejä näihin ryhmiin kuuluvista tuotteista sekä 
niiden ravinne- ja orgaanisen aineksen määristä.

Taulukko 9.1. Esimerkkejä markkinoilla olevista kierrätyslannoitteista ravinnesisältöineen 
ja orgaanisen aineen määrineen (Muokattu lähteestä Järki-hanke 2017). 
AMS = ammoniumsulfaatti, sisältää 240 kg rikkiä/tonni.

Grafiikka: JÄRKI-hanke / Mainostoimisto Kuke Oy

Yritys Kokonais-
typpi kg/t

Liukoinen 
typpi kg/t

Kokonais-
fosfori kg/t

Orgaaninen 
aines %

Orgaaniset kierrätyslannoitteet

Ecolan Agra Ecolan 80 25 40 71

Broilerihyvä Humus-
pehtoori 25 5,9 6,7 39

Maanparannuslannos Soilfood 16 2,9 3,8 14

LuomuKymppiA Biokymppi 5,9 3,3 0,74 3,9

Kaakon ravinneliete Soilfood 6,5 3,9 0,76 4

Epäorgaaniset kierrätyslannoitteet

AMS Soilfood 210 210 0 0

Orgaaniset maanparannusaineet

Ravinnekuitu Soilfood 3,2 1,3 0,8 30
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Orgaaniset kierrätyslannoitteet sisältävät 
orgaanista eli eloperäistä ainesta, joka on tärkeää 
mm. maaperän mikrobiotoiminnalle ja vedenpi-
dätyskyvylle. Orgaanisen aineksen lisäämisellä 
viljelymaahan on myös merkitystä ilmaston-    
muutoksen torjunnassa, kun hiiltä sitoutuu 
maaperään. Orgaanisten kierrätyslannoitteiden 
ryhmä on kuitenkin hyvin moninainen ja tuot-
teiden olomuoto vaihtelee kiinteästä nestemäi-
seen. Myös ravinnesisältö ja orgaanisen aineksen 
määrä vaihtelevat suuresti eri tuotteiden välillä. 
Raaka-aineita ovat mm. lanta, heinäbiomassa ja 
elintarviketeollisuuden sivuvirrat. 

Epäorgaanisissa kierrätyslannoitteissa ravinteet 
ovat mahdollisimman puhtaina kemiallisina 
yhdisteinä. Epäorgaaninen kierrätyslannoite on 
täten hyvä tapa välttää esimerkiksi puhdistamo-
lietteiden sisältämien epäpuhtauksien joutumi-
nen maaperään. Toisaalta epäorgaaniset kier-
rätyslannoitteet eivät sisällä maan kasvukuntoa 
parantavaa orgaanista ainesta. Epäorgaaniset 
kierrätyslannoitteet voivat olla nestemäisessä 
tai kiinteässä muodossa. Niiden raaka-aineita 
voivat olla esimerkiksi lanta, biokaasulaitoksen 
rejektivesi (ks. oheinen tietolaatikko) tai puhdis-
tamoliete. 

Orgaaniset maanparannusaineet sisältävät 
orgaanisia lannoitteita vähemmän ravinteita. Ne 
sisältävät paljon orgaanista ainesta ja ovat kiinte-
ässä muodossa. Niitä käytetään nimensä mukai-
sesti maanparannustarkoituksiin eli maape-
rän orgaanisen eli eloperäisen aineksen määrän 
lisäämiseen. Maanparannusaine aktivoi myös 
maaperän mikrobitoimintaa. Raaka-aineena 
voivat olla esimerkiksi metsäteollisuudesta 
peräisin olevat kuidut. 

Myös biohiili voidaan lukea maanparannus-
aineeksi. Se ei sellaisenaan sisällä ravinteita, 
mutta se voi imeä itseensä ravinteita toimiessaan 
esimerkiksi tuotantoeläinten alustana (katso 
esimerkki oheisesta tietolaatikosta).

Lannan tai rejektivesien 
typpi voidaan hyödyntää 
ammoniumsulfaattina

Yksi esimerkki epäorgaanisesta 
kierrätyslannoitteesta on 
ammoniumsulfaatti. Ammonium-
sulfaattia valmistetaan lannasta 
tai biokaasulaitoksen mädätteestä 
erotetusta nesteestä (nestejae tai 
rejektivesi). Nesteen sisältämä 
liukoinen typpi erotetaan 
strippaamalla se ammoniakiksi, 
joka pestään rikkihapolla. 

Ammoniumsulfaattia on saatavilla 
sekä nestemäisessä että 
raemuodossa. Ammoniumsulfaatin 
etu lantaan verrattuna on se, että 
typpi ei haihdu siitä ammoniakkina. 
Ammoniumsulfaatin käyttöä 
rajoittaa sen rikkipitoisuus. Sitä 
onkin järkevää käyttää kasvin 
rikkilannoitustarpeen 
mukaisia määriä. 
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Turkislannasta ja biohiilestä kasvatuslaatikko

Turkistarhojen lannan hyödyntämiseksi on kehitetty uusia innovaatioita. 
Luonnonvarakeskus, Kalajoen kaupunki ja turkiselinkeino ovat yhdessä 
kehittäneet niin sanottua bioarvolantaa, joka sisältää biohiiltä. Biohiiltä voi 
käyttää turkistarhoilla ravinnepäästöjen ja hajujen vähentämisen. Samalla 
lanta saadaan käyttökelpoisempaan muotoon.

Puutarhaviljelyyn tarkoitettujen kasvatuslaatikoiden kasvualusta sisältää 
kompostoitua turkiseläinten lantaa, biohiiltä ja turvetta. Biohiili sitoo 
kosteutta, joten kasvatuslaatikkoa ei tarvitse kastella kuin kerran viikossa. 
Kasvatuslaatikon voi käytön jälkeen kompostoida tai polttaa.

Ensimmäisten kuluttajille tarkoitettujen kasvatuslaatikoiden on tarkoitus olla 
myynnissä keväällä 2018. Samalla tuotetaan myös kasvihuoneille 
soveltuvia versioita.

9.2. Orgaaninen lannoite 
toimii eri lailla kuin 
mineraalilannoite
Orgaanisissa lannoitteissa osa ravinteista on 
sitoutunut orgaaniseen eli eloperäiseen ainek-
seen. Ne vapautuvat siis kasvien käyttöön hitaasti. 
Liukoinen typpi on taas kasveille heti käyttö-
kelpoisessa muodossa. Kierrätyslannoitteiden 
tuoteselosteista näkyy, miten paljon lannoite 
sisältää kokonaistyppeä ja miten paljon liukoista 
typpeä. Liukoista typpeä on hyvä olla esimerkiksi 
viljapellolla alkukesällä, kun taas syksyä kohden 
typen tarve vähenee. Nurmilla ravinteiden tarve 
on tasaisempi.

Viljelijän ammattitaitoa on suunnitella lannoitus 
lannoitteiden ravinnesisällön ja muiden ominai-
suuksien mukaan. Sitä varten on tärkeää tietää 
kierrätyslannoitteiden ravinnesisältö ja orgaanisen 
aineksen määrä. Tuoteselosteissa orgaanisen 
aineksen määrä ilmoitetaan prosentteina kuiva-  
aineesta. Yleensä nestemäisissä lannoitteissa 

kuiva-ainetta on hyvin vähän. Erilaisia kierrä-
tyslannoitteita on myös mahdollista yhdistellä 
siten, että ne täydentävän toisiaan. 

Viljelijän kannalta hyvä kierrätyslannoite on:

- tiiviissä muodossa
- helppo kuljettaa
- tasalaatuista
- on olemassa kalustot, joiden avulla 
             voi levittää
- helppo siirtää ja varastoida 
             esimerkiksi säkeissä

Kierrätyslannoitteet voivat olla kiinteässä tai 
nestemäisessä muodossa tai jotain siltä väliltä. 
Tällä on suuri merkitys lannoitteiden levityksen 
kannalta. Mineraalilannoitteet ovat raemuodossa 
ja kasvinviljelytilat ovatkin tottuneet siihen ja 
niillä on raemuotoisten lannoitteiden levityk-
seen soveltuvaa kalustoa. Kotieläintiloilla taas on 
lannan levitykseen soveltuvaa kalustoa. 
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Yksi kierrätyslannoitteiden käytön este on niiden 
suhteellisesti korkeampi hinta verrattuna 
mineraalilannoitteisiin. Toisaalta hinnoittelussa 
pitäisi huomioida myös se, että orgaaniset kier-
rätyslannoitteet sisältävät maaperän kasvukunnon 
kannalta tärkeää orgaanista ainesta. Tällöin 
hintavertailussa tulisi huomioida myös orgaaninen 
aines eikä pelkästään ravinnesisältö. Tämä tekee 
hintavertailun melko monimutkaiseksi. 

Käytettävien kierrätyslannoitteiden tulee olla 
korkealaatuisia ja puhtaita. Lannoitelainsäädän-
nössä on mm. määritelty raja-arvot lannoitteiden 
raskasmetallipitoisuuksille ja hygieeniselle laadulle.

Lisäksi maataloudessa käytettävälle puhdistamo-
lietteelle tai puhdistamolietepohjaisille lannoit-
teille tai maanparannusaineille on omat rajoituk-
sensa. Puhdistamolietteen maatalouskäyttö on 
sallittu vain sellaisella viljelymaalla, jolla kasva-
tetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja tai 
kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisravinnoksi 
tuoreena, syömällä maan- alainen osa tai eläin-
ten rehuksi. Puhdistamolietteen problematiikkaa 
käsitellään lähemmin luvussa 8.

Biolan on kierrätyslannoitteiden edelläkävijä Suomessa

Kierrätyslannoitteet eivät ole Suomessa ihan uusi asia. Vuonna 1974 
perustettiin Biolan Oy, joka toi edelläkävijänä markkinoille raemuotoiset 
orgaaniset lannoitteet. Raaka-aineena oli broilerinlanta ja nämä kaikille 
suomalaisille tutut kanankakkatuotteet ovat edelleen myynnissä. Sen 
lisäksi yrityksellä on laaja valikoima muita sekä kotipuutarhoihin että 
huonekasveille tarkoitettuja kierrätyslannoitteita, joiden raaka-aineina 
ovat mm. siipikarjan tai hevosen lanta.

Biolan -konserniin kuuluva Novarbo Oy tuottaa mm. luomulannoitteita 
ammattiviljelyyn sekä pelloille että puutarhaan. 

Ecolan Agra

Ecolan Agra on esimerkki modernista, hyvin viljelijöiden tarpeisiin 
soveltuvasta lannoitteesta. Kyseessä on lihaluujauhosta valmistettu 
lannoite, joka on tiiviissä muodossa. Lihaluujauho tulee Honkajoki Oy:n 
tuotantolaitokselta (ks. luku 6.2 Kirkkokallion teollisesta ekosysteemistä). 
Lannoitetta on saatavilla myös rakeina, joita voi levittää normaalilla 
väkilannoitteen levityskalustolla. Varastointi on helppoa, sillä lannoite 
on saatavilla säkeissä.
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10. Kohti kestävää 
ravinnetaloutta

10.1. Ravinteiden 
kierrätyksen edistämiskeinoja 
etsimässä
Olen edellisissä luvuissa esitellyt niitä 
toimintoja, joissa liikkuvat suurimmat 
ravinnevirrat ja ajatuksia siitä, miten 
ravinteiden kierrätystä voisi niissä 
edistää. Olen myös esitellyt erilaisia 
kierrätyslannoitteita ja niiden 
ominaisuuksia sekä hyvän ja toimivan 
kierrätyslannoitteen kriteereitä. 

Miten sitten voisimme rakentaa 
kestävää ravinnetaloutta koko 
yhteiskunnassamme? Tässä työssä on 
tärkeää tunnistaa ravinteiden 
kierrätystä hidastavia tai estäviä 
tekijöitä ja pyrkiä poistamaan niitä. 
Yhtä tärkeää on etsiä keinoja kestävän 
ravinnetalouden vauhdittamiseksi. 
Tässä luvussa hahmottelen sekä 
hidastavia että vauhdittavia tekijöitä 
ja pyrin löytämään ratkaisuja, jotka 
veisivät kestävää ravinnetaloutta 
eteenpäin. 

Kuva: Kati Berninger
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Kohti kestävää 
ravinnetaloutta

Julkisella vallalla on erilaisia tapoja edistää 
kestävää ravinnetaloutta. On olemassa erilaisia 
politiikkatoimia, kuten ohjelmia ja strategioita, 
joissa asetetaan tavoitteita ja nimetään keinoja 
tavoitteisiin pääsemiseksi. Ne velvoittavat hallintoa, 
ja antavat toivomuksia ja suosituksia muille 
toimijoille, kuten yrityksille tai tutkimuslaitok-
sille. Yksi esimerkki ohjelmasta on hallituksen 
kärkihanke ravinteet kiertoon.

Toisaalta strategioita tai toimintaohjelmia 
voidaan valmistella siten, että työhön otetaan 
mukaan laaja kirjo toimijoita ja mukana olevat 
tahot tuntevat tavoitteet omikseen ja sitoutuvat 
niihin. Tähän pyrittiin mm. Sitran työssä kierto-
talouden tiekartan laatimiseksi.

Ravinteiden kierrätystä vauhdittamaan tarvi-
taan erilaisia ohjauskeinoja erityisesti tukemaan 
kierrätysravinteiden markkinoiden syntymistä 

(ks. oheinen tietolaatikko ohjauskeinoista). Täs-
mäkeinojen lisäksi on tarpeen synnyttää laajoja 
yhteiskunnallisia uudistuksia. Tästä esimerkkinä 
on ekologinen verouudistus, jonka toteuttaminen 
muuttaisi olennaisesti esimerkiksi yritystoi-
minnan kustannusrakennetta (ks. oheinen tietolaa-
tikko ekologisesta verouudistuksesta). 

Yksi olennainen este ravinteiden kierrätyksen 
edistymiselle on toimivien kierrätysravinne- ja 
kierrätyslannoitemarkkinoiden puuttuminen. 
Toisaalta tarvitaan hyviä ja sopivan hintaisia 
tuotteita, mutta toisaalta tarvittaisiin markkinat, 
jotta nämä hyvät tuotteet menisivät kaupaksi ja 
jotta yritykset kehittäisivät näille markkinoille 
uusia tuotteita. Tällä hetkellä kierrätysravinne-
markkinat ovat kehittymättömät. Luvussa 10.3. 
etsitään keinoja markkinoiden luomiseen.

Ohjauskeinot ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan

Ohjauskeinojen tarkoituksena on ohjata toimintaa haluttuun suuntaan.
Siksi ohjauskeinoja suunniteltaessa on tärkeää määritellä ensin tavoite, 
johon pyritään. Tavoitteen kirkastuttua voidaan vertailla vaihtoehtoisten 
ohjauskeinojen kykyä saavuttaa tämä tavoite kustannustehokkaasti.

Ohjauskeinot voivat olla keppejä tai porkkanoita eli ne voivat joko hillitä 
tai kannustaa toimintaa. Ohjauskeinoja ovat mm. säädökset, verot, 
päästökauppa, tiedotus ja vapaaehtoiset sopimukset. 

Hyvän ohjauskeinon kriteereitä:

- ohjaa haluttuun suuntaan
- selkeä ja riittävän yksinkertainen
- kustannustehokas
- poliittisesti hyväksyttävä
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10.2. Lainsäädäntö ja hallinto
Kuten kuvaan luvussa 3, ravinnetalous liittyy 
moneen eri sektoriin, kuten maa- ja metsäta-
louteen, kalatalouteen, jätehuoltoon, jäteveden-
puhdistukseen ja energiantuotantoon. Kullakin 
sektorilla on oma lainsäädäntönsä ja hallinnol-
liset kiemuransa. Lisäksi kutakin sektoria koskee 
ympäristölainsäädäntö, joka pyrkii rajoittamaan 
negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

Kun pyrimme kierrättämään ravinteita, toimimme 
usein sektorirajojen yli, mikä usein vaikeuttaa ja 
hidastaa toimintaa. Eri sektorien lainsäädännöt 
saattavat ohjata eri suuntiin ja olla jopa keske-
nään ristiriidassa. Jos käytössä on useita pääl-
lekkäisiä ohjauskeinoja, on lopputulosta hyvin 
vaikea arvioida. 

Yksi esimerkki ongelmallisesta lainsäädännöstä 
liittyy elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyö-
dyntämiseen. Jätelainsäädäntö voi vaikeuttaa 
niiden sisältämien ravinteiden kierrätystä, kun 
yrityksestä toiseen siirretyt materiaalit tulkitaankin 
jätteeksi. 

Ekologinen verouudistus

Ravinteiden kierrätystä sekä laajemmin kiertotaloutta ja luonnonvarojen 
tehokasta käyttöä voidaan vauhdittaa ekologisella verouudistuksella, joka 
tarkoittaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta 
luonnonvarojen kulutuksen ja ympäristökuormituksen verotukseen. 

Luonnonvaraverot, kuten esimerkiksi kaivannaisfosforiin kohdistuva vero, 
kannustaisivat resurssien tehokkaaseen käyttöön ja aineiden pitämiseen 
pitkään kierrossa. Neitseellisten luonnonvarojen ja kierrätysmateriaalien 
suhteellisten hintojen muuttuessa kiertotalousratkaisut muuttuvat entistä 
kannattavammiksi. Toisaalta työn verotuksen keventäminen helpottaisi 
erilaisten uusien palvelukonseptien kehittämistä.

Verotusta olisi mahdollista myös korvamerkitä esimerkiksi ravinteiden 
kierrätystä tukevaan tuotekehitykseen. Verotuottojen korvamerkitseminen 
ei ole suosittua, mutta sitä on kansainvälisesti käytetty etenkin 
ympäristöverojen yhteydessä. 

Tämän takia tarvittaisiinkin erityinen ravintei-
den kierrättämiseen tai laajemmin kiertotalou-
teen liittyvä lainsäädäntö, joka tarkastelisi asioita 
kokonaisvaltaisesti ilman nykyisiä sektorirajoja. 
Samalla hallinnossa kävisi entistä ilmeisemmäksi, 
ettei ravinteiden kierrätys liity ainoastaan maa- 
ja metsätalousministeriön ja ympäristöminis-
teriön hallinnonalaan, vaan se liittyy kaikkiin 
yhteiskunnan sektoreihin.

Kunnallishallinto on ravinteiden kierrätyksen 
kannalta hyvin tärkeä, sillä kunnat ja kuntayh-
tymät vastaavat esimerkiksi kuntalaistensa 
jätehuollosta ja jätevesien puhdistuksesta. 
Ravinteiden kierrätyksen näkökulman saaminen 
mukaan kunnallishallintoon vaatii systemaat-
tista otetta. Näkökulma vahvistuu, jos teema on 
mukana kunnan strategioissa ja se otetaan huo-
mioon kaikessa kunnan toiminnassa. Oheinen 
tietolaatikko kuvaa sitä, miten Ravinneneutraali 
kunta (RANKU) –hankkeessa mukana olevat 
pilottikunnat ovat lähestyneet asiaa. 
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Ravinneneutraali kunta 
(RANKU)

Ravinneneutraali kunta on aktiivinen 
ravinnekierrätyksen toimija. Alueella 
orgaaniset ravinteet hyödynnetään 
tehokkaasti ja lähellä syntypaikkaansa, 
ihminen ja ympäristö huomioon ottaen.

Kunta:

- tukee strategisissa linjauksissaan ja
   päätöksissään ravinteiden kierrätystä 
   edistäviä ratkaisuja

- ja sen organisaatiot toteuttavat 
   strategian ravinteiden 
   kierrätystavoitteita

- verkostoituu ja tekee aktiivisesti 
   yhteistyötä muiden toimijoiden ja 
   kuntien kanssa ravinteiden 
   kierrätyksen edistämiseksi

- kokeilee ja kehittää 
   ravinnekierrätyksen uusia menetelmiä

- on aktiivinen ja mahdollistaa 
   ravinteiden kierrätystä, vaikkei olisi itse
   konkreettinen toimija

- edistää yhteistyötä ja resurssiviisaita 
   ratkaisuja seutukunnan alueella 
   ravinnevirtojen hallitsemiseksi

- tuntee alueensa ravinnevirrat ja niiden 
   hyödyntämispotentiaalin

-  ylläpitää ja kehittää ravinteiden 
   kierrätystä tukevaa infrastruktuuria

(Muokattu lähteestä Kohti 
ravinneneutraalia kuntaa 2017)

10.3. Markkinoiden luominen

10.3.1. Julkiset hankinnat
Julkisilla hankinnoilla voi olla suuri merkitys 
ravinteiden kierrätykseen liittyvien palveluiden 
ja kierrätysravinteiden markkinoiden luomisessa. 
Julkisia hankintoja on mahdollista toteuttaa 
innovatiivisesti siten, että tuetaan uusia ratkaisuja 
ja niiden kehittämistä. Yksi esimerkki ravintei-
den kierrätyskriteerien sisällyttämisestä han-
kintoihin on oheisessa tietolaatikossa esiteltävä    
Turun seudun lietteenkäsittelyhankinta. 

Ravinteiden kierrätyksen kannalta kuntien 
tärkeitä hankintoja ovat toisaalta jätevesien 
puhdistukseen ja lietteiden käsittelyyn ja toisaalta 
biojätteiden erilliskeräykseen ja käsittelyyn liit-
tyvät hankinnat. Näissä liikkuu suuria ravin-
nemääriä, jotka voidaan saada entistä tehok-
kaammin hyötykäyttöön.

Ruokapalvelut ja ruoka ovat toinen hankinnan 
kohde, jossa ravinteiden kierrätys tai kierrätys-
ravinteiden käyttö viljelyssä voisi olla mukana 
hankintakriteerinä. Aina hankinta ei kuitenkaan 
ole pelkästään hankintaosaamisesta kiinni, vaan 
myös tuottajat tarvitsevat tietoa. Esimerkiksi 
yhdessä kunnassa haluttiin hankkia kierrätysra-
vinteilla tuotettuja perunoita ja juureksia keskus-
keittiöön. Kunnan alueella oli perunanviljelijöitä, 
jotka kompostoivat ja käyttävät kompostia, mutta 
he eivät mieltäneet sitä kierrätykseksi. Kunta ei 
saanut tarjouksia huolimatta siitä, että he käyttivät 
markkinavuoropuhelua. Tämä osoittaa, että tie-
dotus viljelijöille ja julkinen keskustelu ravintei-
den kierrätyksestä on välttämätöntä ravinteiden 
kierrätyksen edistämiseksi (ks. luku 9.3.1).
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Turun seudun lietteenkäsittelyhankinta ja ravinnekriteerit

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja,
joka vastaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Vuonna 2016 
puhdistamolla puhdistettiin noin 28 miljoonaa kuutiometriä jätevesiä. Kuivattua 
lietettä syntyi noin 46 000 tonnia. Lietteen käsittelystä on vuoteen 2018 saakka 
voimassa sopimus Gasumin kanssa. Liete käsitellään mädätyslaitoksessa. 
Lietteen typestä palautuu rejektivesissä takaisin puhdistamolle noin puolet, 
mikä kuormittaa jätevedenpuhdistamoa. 

Hankinnan tavoitteena oli hankkia kustannustehokas, kokonaisvaltainen 
puhdistamolietteen hyödyntämispalvelu huomioiden sekä ravinteiden 
kierrätys että ympäristövaikutukset. Yhtenä tavoitteena oli myös kehittää 
osaamista laadullisten tekijöiden sisällyttämisestä hankintaprosessiin. Tässä 
piti ottaa huomioon hankintaprosessiin liittyvä valitusriski. Jos hankinnasta tai 
menettelystä valitetaan, hankinta viivästyy, mikä aiheuttaa kustannuksia ja 
toiminnallisia riskejä. 

Hankinta alkoi markkinavuoropuhelulla, jonka aikana eri toimijat saivat esittää 
toiveita, kehitysehdotuksia ja huomioon otettavia seikkoja. Vuoropuhelun aikana 
potentiaalisiksi käsittelytekniikoiksi todettiin mädätys, kompostointi ja poltto. 
Hankinta toteutettiin käyttämällä neuvottelumenettelyä. Menettelyyn valittiin 
kaikki toimijat, jotka täyttivät asetetut minimivaatimukset. Neuvottelujen 
tuloksena syntyi lopullinen tarjouspyyntö, jonka perusteella pyydettiin 
kirjalliset tarjoukset. 

Ravinteiden kierron edistämiseksi tarjouspyynnössä edellytettiin, että typen 
palautus yhdyskuntajätevesiviemäriin saa olla enintään 10 prosenttia, mikä 
on huomattava parannus aiempaan verrattuna. Ravinnetaseeseen liittyviä 
kriteereitä ei asetettu, sillä ravinteiden päätymistä hyötykäyttöön ei pystytä 
luotettavasti todentamaan.

Hankintaprosessi oli monimutkainen ja vei paljon aikaa, mutta lopputulos oli 
hyvä. Kehittämisvaiheeseen meni noin yhdeksän kuukautta ja varsinaiseen 
hankintaprosessiin vajaa vuosi. Tämä hankinta tuotti esimerkkimateriaalia 
muille vastaaville innovatiivisille hankintaprosessille. Hankinnan mallipohjia 
on saatavilla Ranku-hankkeen sivuilla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/
Ravinneneutraali_kunta_2015__2017/Teemat/Putsarilta_hyotykayttoon

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinneneutraali_kunta_2015__2017/Teemat/Putsarilta_hyotykayttoon
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinneneutraali_kunta_2015__2017/Teemat/Putsarilta_hyotykayttoon
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10.3.2. Vapaaehtoisella 
sopimuksella vauhtia 
kierrätysravinteiden 
käyttöön
Yksi mahdollisuus vauhdittaa kierrätysravinteiden 
markkinoiden syntyä on solmia lannoitealan 
kesken vapaaehtoinen sopimus kierrätysravin-
teiden käytöstä lannoitteissa ja niiden osuuden 
lisäämisestä vähitellen. Vastaavanlainen sopimus 
on käytössä Alankomaissa. 

Vapaaehtoinen sopimus voi olla tehokas keino, 
koska eri sidosryhmät hyväksyvät sen ja sopimus 
luo alalle yhtenäisiä käytäntöjä. Sopimuksessa 
määritellään yhteiset tavoitteet ja kukin voi käyt-
tää itselleen sopivimpia menetelmiä tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Tavoitteiden pitää kuitenkin olla 
riittävän kunnianhimoisia, jotta ne vievät alaa 
eteenpäin. Sopimukseen on mahdollista yhdis-
tää kierrätysravinteiden markkinointikampanja.

10.3.3. Taloudelliset 
ohjauskeinot

Taloudelliset ohjauskeinot ovat joko keppejä tai 
porkkanoita. Kepit ovat veroja ja maksuja, pork-
kanat taas erilaisia tukia, syöttötariffeja tai muita 
kannustimia.

Hankerahoitus on hyvä keino saada käynnistettyä 
uusia toimintamalleja, mutta sitten kun on 
ollut kokeiluja ja niistä on opittu, hyväksi havaittuja 
toimintoja pitää pyrkiä laajentamaan tai monista-
maan ja tehdä siitä valtavirtaa. Seuraavassa luvussa 
tarkastelen kokeiluja ja niiden eri tyyppejä.

Investointituet ja suurten koehankkeiden rahoitus 
ovat tehokkaita keinoja vauhdittaa kierrätysra-
vinnealan kehitystä. Rahaa on aina rajallisesti, 
joten varat pitäisi suunnata kaikkein vaikutta-
vimpiin hankkeisiin. 

Mistä apua hankintoihin?

- Valonian tarjousosaamista ruuantuottajille –hanke 
    https://www.valonia.fi/fi/kuluttaminen/hankkeet/583199-tarjousosaamista-
    ruoantuottajille 

- Motivan hankintapalvelu http://www.motivanhankintapalvelu.fi 

- Tekesin innovatiiviset hankinnat –tuki 
   https://www.tekes.fi/rahoitus/julkiset-palvelut/innovatiiviset-julkiset-
   hankinnat/ 

- Yrittäjien hankintaneuvonta 
    https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/
    suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148  

- Kuntaliiton hankintaneuvonta http://www.hankinnat.fi/fi/etusivu

https://www.valonia.fi/fi/kuluttaminen/hankkeet/583199-tarjousosaamista-ruoantuottajille
https://www.valonia.fi/fi/kuluttaminen/hankkeet/583199-tarjousosaamista-ruoantuottajille
http://www.motivanhankintapalvelu.fi
https://www.tekes.fi/rahoitus/julkiset-palvelut/innovatiiviset-julkiset-hankinnat/
https://www.tekes.fi/rahoitus/julkiset-palvelut/innovatiiviset-julkiset-hankinnat/
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148
http://www.hankinnat.fi/fi/etusivu
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Suomessa julkinen rahoitus on perinteisesti 
keskittynyt innovaatioiden ja uusien ratkaisujen 
tutkimus-, kehitys- ja demonstraatiovaiheisiin. 
Ratkaisujen kaupallistamiseen ja markkinoille 
viemiseen on vähemmän rahoitusta saatavilla. 
Tähän on tarpeen etsiä uusia rahoituskeinoja; 
esimerkiksi yksityisiä riskisijoituksia tarvittaisiin 
yritystoiminnan käynnistämiseen. 

Myös jätevesimaksuja korottamalla voisi olla 
mahdollista rahoittaa uuden teknologian käyt-
töönottoa kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. 
Suurissa kunnissa voisi pienelläkin korotuksella 
rahoittaa suuria investointeja. Esimerkiksi Sveit-
sissä kansallinen hanke jätevedenpuhdistamoiden 
tehostamiseksi lääkeaineita poistaviksi maksaa 
henkeä kohti 5 - 20 euroa vuodessa. Pienellä 
summalla per henkilö voidaankin saada kerättyä 
suuri kokonaisrahoitus. Asumiskustannusten 
nostaminen ei ole kuitenkaan poliittisesti kovin 
hyväksyttävää ja jätevesimaksujen korotukselle 
on paineita myös vesi- ja viemäriverkoston 
uusimistarpeen takia.

Verotuksella on mahdollista tehdä neitseellis-
ten ravinteiden käytöstä kierrätysravinteiden 
käyttöä kalliimpaa. Tätä tarkoitusta varten on 
keskusteltu verosta, joka kohdistuisi esimerkiksi 
kaivannaisfosforiin. Luonnonvarojen käytön 
verotus voisi olla osa laajempaa ekologista vero-
uudistusta (ks. luku 10.1).

10.3.4. Kierrätysravinteiden 
saatavuus, ominaisuudet ja 
imago
Yksi olennainen seikka, joka ratkaisee paljon 
ravinteiden kierrätyksen etenemistä, on hyvien 
kierrätyslannoitteiden saatavuus. Saatavuus on 
osittain kiinni tuotekehityksestä eli siitä, että 
yritykset pystyvät kehittämään hyviä ja kilpai-
lukykyisiä tuotteita. Sen lisäksi tuotteita pitää 
olla tasaisesti markkinoilla riittäviä määriä, jotta 
niitä kannattaa ruveta käyttämään. Kierrätyslan-
noitteiden on oltava myös helppokäyttöisiä ja 
laadukkaita, jotta ne pärjäisivät markkinoilla. 

Kierrätyslannoitteiden hinta ratkaisee paljon 
siitä, miten kierrätyslannoitteet menestyvät 

kilpailussa mineraalilannoitteisiin verrattuna. 
Ainakin toistaiseksi kierrätyslannoitteet ovat ylei-
sesti kalliimpia kuin mineraalilannoitteet. Toi-
saalta orgaanisten kierrätyslannoitteiden hinnoit-
telu ei voi perustua pelkkään ravinnesisältöön, 
koska samalla ravinteiden lisäksi maaperään 
lisätään orgaanista ainesta ja mikrobeja, jotka 
osaltaan parantavat maaperän kasvuolosuhteita. 
Luvussa 10.3.3. käsiteltävät taloudelliset ohjaus-
keinot voivat tasoittaa mineraalilannoitteiden hin-
taetua esimerkiksi asettamalla hinnan kaivannais-
fosforille. 

Euroopan Unionin lannoitelainsäädännön 
uudistuessa sisämarkkinat avautuvat kierrätys-
ravinteille. On mahdollista, että Suomeen tulee 
edullisia kierrätyslannoitteita muista EU-maista. 
Erityisen paljon lantaperäisiä kierrätyslannoit-
teita tuotetaan maissa, joiden suuri eläintiheys 
pakottaa viemään lannan ravinteita maan ajojen 
ulkopuolelle, kuten Alankomaissa ja Belgiassa. 
Tällaisessa tilanteessa suomalaisten kierrätys-
lannoitteiden pitäisi olla riittävän laadukkaita ja 
hyvin brändättyjä voidakseen kilpailla Euroopan 
markkinoilla. Toisaalta suomalaista osaamista ja 
teknologiaa on mahdollista myös viedä ulkomaille. 

Suomalaisia kierrätyslannoitteita varten voitai-
siin kehittää laatujärjestelmä ja siihen liittyvä 
kotimainen kierrätyslannoite –merkintä. Laatu-
järjestelmä takaisi kierrätyslannoitteen laadun ja 
puhtauden sekä sen, että tuotantoprosessit ovat 
ympäristöä säästäviä. 

Kierrätysravinteiden imago ja maine eivät ole 
kovin hyviä osittain siksi, että erilaisia kierrä-
tysravinteita ei tunneta kovin hyvin ja osittain 
ruoan puhtauteen liittyvien pelkojen takia. Sitä 
varten tarvittaisiin esimerkiksi elintarviketeol-
lisuuden kertomia ja kuluttajille suunnattuja 
tarinoita kierrätysravinteilla tuotetusta puhtaasta 
ruoasta.

10.4. Uusien ratkaisujen 
kehittäminen ja kokeilut
Ravinteiden kierrätyksen arkipäiväistymiseen 
tarvitaan uusia ja toimivia ratkaisuja, jotka 
voidaan ottaa laajasti käyttöön. Tutkimus ja tuo-
tekehitys tuottavat erilaisia innovaatioita. Toisaalta 
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Mustasotilaskärpästen toukkia kasvattamalla
lannan ravinteet kiertoon

Mustasotilaskärpäsen toukkien kasvatus voisi olla yksi tapa käyttää 
hyväksi lannan sisältämiä ravinteita. Mustasotilaskärpäsen toukka käyttää 
tehokkaasti erilaisia biomassoja, kuten lantaa, hyväkseen kasvuunsa. 
Kilo munia kasvaa 380 kiloksi toukkia 72 tunnin kuluessa. 

Toukat sisältävät noin 40 prosenttia proteiinia ja 35 prosenttia rasvaa. 
Niiden aminohappokoostumus on parempi kuin soijan. Toukat soveltuisivat hyvin 
esimerkiksi sikojen, kanojen ja kalojen rehuksi. Niitä ei ole vielä toistaiseksi 
lupa käyttää rehuna EU-alueella, mutta lainsäädännön salliessa tämä voisi olla 
varteenotettava mahdollisuus. Toukkien avulla voisi olla mahdollista korvata 
kalajauhon ja soijan tuonnin rehuksi kokonaan, mikä parantaisi Suomen 
proteiiniomavaraisuutta huomattavasti.

Maailmalla mustasotilaskärpästen toukkia kasvatetaan jo lukuisissa maissa. 
Esimerkiksi AgriProtein –niminen yritys tuottaa toukkajauhoaja toukkaöljyä. 

ruohonjuuritason toimijat kuten viljelijät ja kan-
salaiset voivat myös kehittää uusia ratkaisuja. 
Uusia ratkaisuja esimerkiksi lannan käsittelyyn 
voi löytyä myös ulkomailta, kuten oheinen 
esimerkki mustasotilaskärpästen toukkien hyö-
dyntämisestä osoittaa. 

Kokeilut ovat hyvä keino saada tietoa uusien 
ratkaisujen toimivuudesta eli voidaan testata 
käytännössä, toimiiko rajatuissa oloissa kehitet-
ty ratkaisu vai ei. Jos tällainen kokeilu on hyvin 
suunniteltu, sillä on selkeä tavoite ja sen aikana ke-
rätään tietoa kokeilun onnistumisesta ja opi-
tuista asioista. Hyvä kokeilu on sellainen, josta 
opitaan paljon. Testauksen ja tiedon keräämisen 
lisäksi kokeilu voi tähdätä asenteiden ja toimin-
tatapojen syvälliseen muuttamiseen, toiminnan 
ja muutoksen laajentamiseen uusiin yhteyksiin 
tai vanhojen rakenteiden murtamiseen suuren 
muutoksen mahdollistamiseksi. 

Oheinen esimerkki Jyväskylän ylijäämäruoan 
myyntikokeilusta valottaa sitä, miten konk-
reettinen käytännönläheinen kokeilu voi antaa 
muodon ja havainnollistaa sitä, mitä ravinteiden 
kierrätyksellä tai resurssiviisaudella tarkoitetaan. 
Se on myös hyvä esimerkki monistettavasta ja levi-
tettävästä kokeilukonseptista, jonka leviäminen on 
voinut muuttaa suhtautumista ja asenteita esi-
merkiksi kiertotalouteen ja ravinteiden kierrä-
tykseen. Kiertotalouden läpimurto taas voidaan 
nähdä yhdenlaisena murroksena, jota tämäkin 
kokeilu osaltaan edistää.
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10.5. Tieto ja vuoropuhelu

10.5.1. Yleinen tietoisuus 
ravinteiden kierrätyksestä 
Kansalaiset ja kuluttajat eivät ole kovin tietoisia 
ravinteisiin, niiden käyttöön ja kierrätykseen liit-
tyvistä asioista. Konkreettisista suoraan omaan 
elämään liittyvistä asioista, kuten ruokahävikistä 
tai biojätteistä, on keskusteltu julkisuudessa ja 
niistä valistunut kuluttaja tietää melko paljon. 
Valistus ja neuvonta vaikuttavat jonkin verran 
toimintaan, kuten biojätteiden lajitteluun tai 
ruokahävikin määriin, mutta neuvonnan pitäisi 
olla jatkuvaa tai tiheästi toistuvaa vaikuttaak-
seen. Sitä varten tarvitaan riittävästi neuvonta-
resursseja.

Kuntien ja kuntayhtymien päättäjät tekevät mo-
nia ravinteiden kierrätykseen liittyviä päätök-
siä. Heidän olisi tärkeää ymmärtää esimerkiksi 
jätehuollon ja jäteveden puhdistuksen yhteydet 
ravinnetalouteen. He eivät välttämättä saa riittä-
västi päätöksentekoon vaikuttavaa tietoa julkisen 
keskustelun ja median kautta. Kuntapäättäjiä on 
mahdollista kouluttaa näihin asioihin. Jotkin 
kunnat järjestävät koulutusta uusille valtuute-
tuille esimerkiksi ympäristöteemoista. Näihin 

Jyväskylän ylijäämäruoan myyntikokeilu levisi koko Suomeen

Vuonna 2014 Jyväskylän kaupunki kokeili koulun ylijäämäruoan myyntiä ulkopuoli-
sille 1.5 euron annoshintaan. Tästä alkoi menestystarina, joka levisi Jyväskylässä ja 
ympäri Suomea. Nyt useat kunnat vähentävät ruokahävikkiä ja parantavat 
kuntalaisten hyvinvointia joko myymällä tai lahjoittamalla koulujen ja 
päiväkotien päivän ruokailusta yli jäävää ruokaa. Kullakin kunnalla on oma, 
paikallisiin olosuhteisiin sovitettu mallinsa. Toiset kunnat sallivat ulkopuolisten 
tulon kouluille ja toiset kuljettavat ruoan esimerkiksi asukastuville. 

Esimerkiksi Porissa kaupunki koordinoi ylijäämäruoan hyödyntämistä ja toimii 
linkkinä luovuttajien ja hyödyntäjien välillä. Nuorten työpaja noutaa ylijäämäruokaa 
kouluilta ja se kuljetetaan asukastupien käyttöön. Ruoka jaetaan ihmisille omiin 
astioihin.

tilaisuuksiin olisi mahdollista saada mukaan 
myös ravinteiden kierrätysteema. 

Ravinneneutraali kunta –hanke on esimerkki 
tavasta, jolla on mahdollista vaikuttaa ravintei-
den kierrätykseen liittyvän tiedon ja tietoisuuden 
lisääntymiseen kuntakentässä järjestämällä 
tilaisuuksia, tarjoamalla kuntakentälle kohdis-
tettuja materiaaleja sekä tuomalla esille hyvä 
esimerkkejä kuntien toiminnasta.

Julkisella keskustelulla ja eri medioissa julkais-
tavalla tiedolla on suuri merkitys yleisen tietoi-
suuden kannalta. Tätä varten on hyvä, jos on 
erityisesti aihepiiriin perehtyneitä toimittajia, 
jotka ymmärtävät taustoja ja osaavat kirjoittaa 
faktat oikein. Esimerkiksi ympäristötiedon foo-
rumi koulutti toimittajia ja päätöksentekijöitä eri 
ympäristöaiheissa ympäristöakatemian kursseilla 
vuosina 2010-2014. Nyt ympäristötiedon foorumi 
järjestää mm. kaikille avoimia ympäristödialo-
gitapahtumia, joissa on muutama keskustelija ja 
yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.
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10.5.2 Vuoropuhelu
Ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa varten 
tarvitaan vuoropuhelua eri toimijoiden välille. 
Nykyisin keskustelu esimerkiksi kierrätysra-
vinteiden turvallisuudesta on välillä hyvin 
polarisoitunutta. Koska asiat ovat monimutkaisia, 
tutkimustiedon nojalla puolustetaan vastak-
kaisia näkemyksiä. Olisikin tarpeen tuoda alan 
toimijoita yhteen keskustelemaan tuoreimmasta 
tieteellisestä tutkimuksesta ja sen epävarmuuk-
sista sekä siitä, mitä parhaan tiedon perusteella 
kannattaisi tehdä. Tämä kasvattaisi luottamusta 
alan toimijoiden välillä. 

Vuoropuhelua luomaan olisi hyvä saada puolu-
eeton taho, joka toimii välittäjäorganisaationa. 
Keskustelun tavoitteeksi voisi asettaa yhteis-

Viljelijät

Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto 

MTK 

Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC

Vesilaitosyhdistys

Viljelijöiden neuvontaorganisaatiot 
kuten ProAgria

Lannoiteteollisuus
Kierrätyslannoitteita 
tuottavat yritykset

Elintarviketeollisuus

ymmärryksen siitä, mihin pyritään ja mieluiten 
yhteinen visio. Tämän lisäksi tarvitaan hyväk-
syntää niille keinoille, joiden avulla ravinteiden 
kierrätystä on tarkoitus vauhdittaa.

Toisaalta tarvitaan entistä laajemman toimija-
kentän mukaan ottamista. Ravinteiden kier-
rätykseen tarvitaan nyt uudenlaisia ratkaisuja, 
joten toimijoitakin tulisi saada mukaan perin-
teisen lanta-, ravinne- ja vesiensuojelukentän 
ulkopuolelta. Esimerkiksi teknologiayritysten, 
kuluttajien ja koulujen saaminen mukaan ravin-
nekierrätyksestä käytävään keskusteluun voisi 
tuoda tuoreita näkökulmia.

Maa- ja metsätalousministeriö
Ympäristöministeriö

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

ELY-keskukset

Kunnat ja kuntayhtymät

Maatalousoppilaitokset

Luonnonvara-, maatalous-, 
ympäristö- ja vesihuoltoalan 
tutkijat

Luonnonsuojelujärjestöt 
kuten WWF ja Suomen 
luonnonsuojeluliitto

Säätiöt kuten BSAG ja 
John Nurmisen säätiö

Ravinteiden kierrätyksen toimijoita
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10.5.3. Ravinnepitoisten 
biomassojen tilastointi
Ravinteiden kierrätystä vaikeuttaa puutteellinen 
tieto syntyvistä biomassoista ja niiden ominai-
suuksista. Tällä hetkellä esimerkiksi yhdyskun-
tien biojätteen syntyä ja kierrätysastetta koskevat 
tiedot ovat hajallaan eikä ole olemassa läpinäkyvää 
systeemiä, jossa olisivat sekä kotitalouksien että 
ravintoloiden ja kauppojen tiedot. 

Liike-elämästä tuttu periaate ”sitä saat mitä 
mittaat” toimii myös tässä asiassa ja ravin-
nepitoisten biomassojen tilastointi pitäisikin 
saada systemaattiseksi siten, että tiedot löytyvät 
helposti yhdestä paikasta. Biomassa-atlas on yksi 
askel tähän suuntaan (ks. oheinen tietoruutu). 

10.5.4. Kierrätysravinteita 
koskeva tieto
Kierrätysravinteista ja erityisesti kierrätyslan-
noitteista on saatavilla hyvän vähän koottua ja 
jäsenneltyä tietoa. Ei ole olemassa yhtä yleisesti 
hyväksyttyä tapaa luokitella kierrätyslannoitteita 
tai kierrätyssivuvirtoja niiden erilaisten ominai-
suuksien perusteella. Jotta kierrätysravinteita 
ja kierrätyslannoitteita käytettäisiin nykyistä 
laajemmin, erityisesti viljelijöillä tulisi olla riit-
tävästi tietoa niiden ominaisuuksista ja käytöstä. 
Nykyisin viljelijöillä ei tätä tietoa vielä ole, eikä 
erilaisia vaihtoehtoja koskevaa puolueetonta 
tietoa ole riittävästi saatavilla. 

Erilaiset tiedonvälityshankkeet pyrkivät helpot-
tamaan tiedonsaantia kierrätysravinteista ja 
kierrätyslannoitteista, tuottamaan materiaalia 
ja kouluttamaan eri tahoja. Viljelykokemusten 
karttuessa viljelijöitä lähellä oleva vertaistieto 
karttuu ja onkin tärkeää päästä levittämään sitä 
tehokkailla keinoilla. Toisaalta olisi tarpeen saada 
viljelijöiden ja muiden ravinteiden käyttäjien 
käyttöön kaikille avoin sähköinen rekisteri, josta 
saisi helposti eri lannoitteiden tiedot ja ominai-
suudet viljelyn suunnittelua varten. 

Toisaalta erilaisista kierrätyslannoitteista on 
edelleen hyvin vähän tutkimustietoa. Eri hank-
keissa on tehty ja tekeillä peltokokeita. Näistä 
saatavat tulokset tuovat arvokasta lisätietoa 
kierrätyslannoitteiden viljelyominaisuuksista. 
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Biomassa-atlas tuo biomassatiedot kaikkien saataville

Luonnonvarakeskuksen kehittämästä biomassa-atlaksesta kuka 
tahansa voi nähdä kartalta tietoa eri biomassoista Suomessa. 
Tästä avoimen datan paikkatietoaineistosta voi löytää tietoa mm. 
peltokasveista, lannasta, teollisuuden ja yhdyskuntien biojätteistä 
sekä lietteistä. Lähtötiedot on mukautettu yhden kilometrin ruudulle. 
Tietojen käyttöön ei tarvitse erillistä paikkatieto-ohjelmaa, vaan 
atlas toimii selaimella. 

Biomassa-atlaksen tietoja voidaan käyttää esimerkiksi 
biokaasulaitoksen suunnittelussa tai ravinteiden käytön 
alueellisessa tarkastelussa. Biomassa-atlaksen pelto- ja 
kasvitietojen avulla voidaan arvioida esimerkiksi viljelykasvien 
ravinnetarpeita. Kun nämä tiedot yhdistetään lantamääriin, 
voidaan arvioida, miten paljon alueella tarvitaan lisää ravinteita. 
Tietoja voi tarkastella kartalla tai laskea tietyllä alueella 
esimerkiksi eri biomassojen potentiaaleja. Tarkasteltavan 
alueen voi piirtää kartalle tai valita vaikka koko maakunnan. 
Biomassoja voi laskea myös tietyllä etäisyydellä keskipisteestä, 
joka voi olla esimerkiksi suunnitellun laitoksen sijainti. 

Biomassa-atlas löytyy osoitteesta: https://www.luke.fi/biomassa-atlas/ 

Palvelu julkistettiin kesäkuussa 2017. Sitä kehitetään edelleen. 
Siihen tulee uusia aineistoja ja uusia ominaisuuksia.

https://www.luke.fi/biomassa-atlas/
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Maailmaa ei muuteta yksin, vaan siihen 
tarvitaan suuri joukko erilaisia ihmisiä 

eri rooleissa. Muutoksen aikaansaami-
seksi tarvitaan yhteinen päämäärä, kuten  
kestävän ravinnetalouden rakentaminen. 

Miltä sitten kestävä ravinnetalous voisi 
näyttää vaikkapa vuonna 2050? Jos visioimme 
toivomamme tulevaisuuskuvan, on sitä 
käyttäen mahdollista hahmotella ne toi-
menpiteet, joita tarvitaan halutun tulevai-
suuden saavuttamiseksi. 

Yksi visio on paikallinen ravinnetalous, jossa 
syödään lähiruokaa ja ravinteet palaavat 
kiertoon tehokkaasti lähialueella. Paikal-
linen ravinnetalous on mahdollisimman 
omavarainen ja ravinteiden kierrätys kytkey-
tyy olennaisesti myös energiantuotantoon, 
joten tavoitteena on myös paikallinen tai 
alueellinen energiaomavaraisuus. Paikalli-
seen ravinnetalouteen kuuluu myös paikal-
listen rehuproteiinien tuotanto härkäpavun 
ja sinilupiinin avulla. Kotieläintuotantoa on 
tasaisesti eri puolilla Suomea, eikä lantaa 
tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Suomi voisi 
koostua paikallisten ruokajärjestelmien 
verkostosta. 

Toinen visio on globaali ravinnetalous, jossa 
kierrätysravinteita käytetään tehokkaasti. 
Kierrätyslannoitteet on tuotteistettu niin 
pitkälle, että niiden kuljetus pitkiäkin mat-
koja on mahdollista. Kierrätyslannoittei-
den laatu on varmistettu jäljitettävyydellä 
ja sertifiointijärjestelmällä. Viljelijät löytä-
vät kierrätyslannoitteet helposti ja ne ovat 
helposti käytettävässä muodossa. Toisaal-
ta jonkin alueen ylijäämäravinteita voidaan 

siirtää sinne, missä ravinteista on pulaa. 
Kotieläintuotannon keskittäminen ei ole 
tässä visioissa ongelma, sillä teknologia on 
ratkaissut ravinteiden keskittymisen mo-
dernilla kierrätyslannoitteiden prosessoin-
nilla. Kierrätyslannoitemarkkinat toimivat 
tehokkaasti ja kierrätyslannoitteet syrjäyt-
tävät mineraalilannoitteet. 

Todellinen ravinteiden kierrätyksen tulevai-
suus muodostuu mitä todennäköisimmin 
näiden kahden edellä esitetyn vaihtoeh-
don yhdistelmäksi. Tai ihan joksikin muuksi. 
Emme oikeastaan tiedä, mikä monista 
aihioista lähtee oikeasti liikkeelle tai mikä 
kokeilu onnistuu tai mikä yritys kasvaa 
räjähdysmäisesti. Siksi onkin tärkeää, että 
on paljon erilaisia ideoita ja aktiviteetteja. 
Niiden avulla opimme lisää ja kehitämme 
uusia ajatuksia, toimintamalleja, tuotteita ja 
palveluita. Jotkin niistä menestyvät ja muut-
tavat nykyistä ravinnetaloutta radikaalisti. 

On tärkeää muistaa, että me kaikki voimme 
osaltamme vaikuttaa siihen, millaiseksi 
maailma muodostuu. Tarvitsemme tulevai-
suuden tekijöitä: keksijöitä, lain säätäjiä, 
yrittäjiä, edelläkävijäviljelijöitä, kuluttajia, 
tutkijoita, kuntapoliitikkoja ja viestin välit-
täjiä. Ravinteiden kierrätyksen tulevaisuus, 
murros kestävään ravinnetalouteen, muo-
dostuu meidän kaikkien työn tuloksena. 
Moottorina on innostus ja yhteistyö.

Miten kestävä 
ravinnetalous synnytetään?11.



Teoksen tarkoituksena on tarjota kaikille asiasta kiinnostuneille ja 
niillekin, jotka luulivat, että asia ei heitä koske, ymmärrettävä 
tietopaketti ravinnevirroista Suomessa. Kirjassa kuvataan, miten 
ravinteet kulkevat nyt, mitä ongelmia siitä on ja miten tilanteen 
pitäisi muuttua. Kirjan eri luvut käsittelevät ravinnetalouden eri 
osia ja niissä kuvataan sitä muutosta, mikä tarvitaan kestävän 
ravinnetalouden saavuttamiseksi. 

Näkökulma on laaja eli perinteisen maatalouden lannoituksen ja 
lannan käytön lisäksi avataan ravinteiden kulkua ruokajärjestelmän 
läpi elintarviketeollisuuden ja kaupan kautta kuluttajalle ja lautaselta 
jätehuoltoon ja jätevesien puhdistukseen. Tähän järjestelmään tulee 
sisään ravinteita lannoitteiden lisäksi tuontirehun ja tuontiruoan 
mukana. Jokaisessa vaiheessa on myös vuotoja, jotka usein päätyvät 
rehevöittämään vesistöjä. Ruokajärjestelmän lisäksi kirja sivuaa 
energiantuotantoa, metsäteollisuutta ja viherrakentamista. 

Kestävään ravinnetalouteen siirtyminen vaatii suurta muutosta 
kaikilla ruokajärjestelmän osa-alueilla. Muutosta tarvitaan sekä 
päätöksenteossa ja hallinnossa että myös ruohonjuuritasolla 
arjen valinnoissa. 


