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Ruokaketjun ravinteiden kierto:  
vuotoja tapahtuu ketjun kaikissa vaiheissa



https://www.luke.fi/uutiset/tuore-selvitys-kierratyslannoitteilla-ravinteiden-kierratys-vauhtiin/



Suomen lannan fosforin määrä ja arvo

Itämeren valuma-alueella vuosittain 
syntyvässä lannassa on n. 281.000 t 
fosforia ja 981.000 t typpeä. 
Tämä vastaa n. 1.5 miljardia euroa

Suomessa vuosittain syntyvä lanta 
sisältää 
n. 17.300 t fosforia ja n. 100.000 t typpeä.
Arvo on n. 100 - 150 miljoonaa euroa

Saaristomeren alueella on lannan
lisäksi muita ravinnepitoisia orgaanisia 
jakeita.
Näiden yhteenlaskettu vuosittainen 
fosforisisältö on 2.400 tonnia ja typpisisältö 
12.000 tonnia. 
Tämä vastaa n. 15 miljoonaa euroa



P- ja N-varannot EU-tasolla

• EU:n alueella vuosittain syntyvien orgaanisten sivuvirtojen fosforin rahallinen arvo on n. 4.2 
mrd euroa ja typen arvo n. 11 mrd euroa

• Pääasialliset orgaaniset ravinteita sisältävät ruokaketjun sivu- ja jätevirrat ovat:

• Lanta 1.763 miljoonaa tonnia P vuodessa = n. 76% kaikesta EU:n kierrätettävästä
fosforista

• Liha ja luujauho 0.128 miljoonaa tonnia P vuodessa

• Biohajoava elintarviketeollisuuden, kaupan ja kotitalouksien jäte 0.130 miljoonaa tonnia P 
vuodessa

• Jätevesi ja jätevesiliete 0.297 miljoonaa tonnia P vuodessa

• Yhteensä: 2.3 miljoonaa tonnia P vuodessa



EU:n uudistuva lannoitelainsäädäntö

• Lannoiteasetuksen uudistus tähtää siihen että EU:iin syntyy  
uusiolannoitetuotteiden vapaat sisäiset markkinat

–  CE-merkintä

• Tämä mahdollistaa orgaanisten sivuvirtojen käytön lannoitetuotteiden raaka-
aineina

• Tämä taas ajaa esim. mädätteen ja kompostin jalostustapojen kehitystä 



Ravinteiden kierrätys

• BSAG:n visio: Ravinteiden
kierrätys on kestävä ja 
taloudellisesti tehokas
tapa radikaalisti vähentää
ravinteiden päätymistä
Itämereen

• Ja samalla luoda uutta
liiketoimintaa ja täten
hyvinvointia

Kuva: Eija Hagelberg



Ravinteiden kierrätyksen läpimurto
-liiketoimintaekosysteemi



Raki-liiketoimintaekosysteemin
tavoitteet

• Mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen läpimurto Suomessa 

• Luoda uutta suomalaista liiketoimintaa kansainvälisille 
markkinoille 

• Luoda avointa, kaikkia hyödyttävää yhdessä tekemisen 
kulttuuria alan toimijoiden kesken

• Rakentaa ekosysteemistä ja sen toimijoista vahvoja 
brändejä

• Vähentää ravinnepäästöjä Itämereen



Maaperän kasvukunnon
parantaminen ja ylläpito

Hiilen varastointi

Maatilalla optimoidun
lannan ravinteiden
optimaalinen käyttö

Lannan ja muiden
ravinnepitoisten
jakeiden mädätys
(biokaasutus) ravinteita
talteen ottaen

Uutta
kierrätyslannoite-
jalostusteollisuutta

Ekosysteemin
liiketoimintatoimintakärjet

• Digitalisaatio ja agroteknologia mahdollistajina
• Lainsäädännön ja ohjauskeinojen optimointi
• Ravinteiden kierrättämisestä ilmiö/brändi



Raki-ekosysteemin toimintatavat

• Avoin ja aktiivinen yhteistyö

• Keskiössä toiminta

• Pilotointi ja demot  investoinnit

• Muutosvalmius 

• Kansainvälisten kontaktien hyödyntäminen

• Positiivisen toimintaympäristön luominen



Orkestroijana BSAG

• Kokoaa yhteen ekosysteemin toimijoita 

• Nopeuttaa liiketoiminnan kehitystä, pilotointia ja 
tuotteistamista yhdessä ekosysteemin toimijoiden kanssa 

• Auttaa Raki-liiketoiminnan kansainvälistymisessä

• Edistää liiketoimintakärkiä ja tunnistaa hidasteet

• Huolehtii, että ekosysteemi kehittyy ja pysyy avoimena 
uusille mahdollisuuksille ja toimijoille

• Hoitaa ekosysteemin sisäistä ja ulkoista viestintää



Raki-ekosysteemin toimijoita

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY9qT9o5LTAhVCEywKHWwdAS0QjRwIBw&url=http://www.remonttisuomi.fi/remonttiyritykset/441171/Salaojayhdistys%2Bry.html&bvm=bv.152174688,d.bGg&psig=AFQjCNHmG5W2BAkYDId0tpsVJgq1XCf6-Q&ust=1491652297251332


Raki-ekosysteemin projektit

• UPM

• Outotec

• Soilfood

• Kalajoki

• Lapinjärvi

• Ahvenanmaa

• Punkalaidun

• VTT

• Biocore

• Ecomation

• Proagria / Mtech

• Demeca / Envitecpolis

• Valio

• Pajupojat

• Tracegrow

• HSY

• Axolot



Raki-ekosysteemin muut toiminnot

• Lainsäädäntöympäristön seuraaminen ja Eu-vaikuttaminen 

• Rahoitus, yksityiset ja julkiset mahdollisuudet

• Avoin viestintä ja brändin rakentaminen

• Viennin proaktiivinen käynnistäminen 

• Verkostoituminen: Ekosysteemitapaamiset pienemmällä ja 

isommalla porukalla, kansainväliset vieraat, täsmäiskut

ulkomaille 

• Viranomaisyhteistyö



Carbon Action – hiilipilotti ja hiilen 
varastoiminen maaperään



Mitä seuraavaksi ?

• Hiilidioksidia vapautuu tällä 
hetkellä merkittävästi 
enemmän ilmakehään kun sitä 
sitoutuu mereen, maaperään ja 
kasveihin. Tämä edesauttaa 
ilmastonmuutosta.



Soil solution to climate problems: 
https://www.youtube.com/watch?v=NxqBzrx9yIE

4 per 1000 | Soils for food security and climate: 
https://www.youtube.com/watch?v=AY9YVwJZDvw

https://www.youtube.com/watch?v=NxqBzrx9yIE
https://www.youtube.com/watch?v=AY9YVwJZDvw
https://www.youtube.com/watch?v=4l_SSWmFnJo


Hiilipilotti etsii keinoja nopeuttaa 
hiilen sitoutumista maahan ja 
todentaa se tieteellisesti

• Carbon Action –hiilipilotti on Baltic Sea Action Groupin, 
Ilmatieteen laitoksen ja Sitran yhteinen projekti vuosina 
2018 – 2019.

• Tarkoituksena selvittää erilaisten edistyneiden mittausten ja 
matemaattisen mallinnuksen avulla hiilen kulkua 
maaperässä, tutkia erilaisten toimenpiteiden vaikutusta 
hiilen sitoutumiseen, sekä hakea yhdessä maatilojen kanssa 
käytännön kokemuksia hiiltä sitovista maatalouden toimista.

• Pilotin aikana selviää myös, mitä pitää tutkia tarkemmin ja 
löydettävien tutkimuskärkien mukaisille hankkeille haetaan 
rahoitusta pilotin aikana.



BSAG aikoo

• Tehdä hiilen sitomisesta ilmiön, jonka suomalaiset tuntevat

• Saada 100 maatilaa mukaan tekemään hiiltä sitovia toimia 
tiloillaan käytännössä 

• Saada aiheelle mahdollisimman suuren kannatuksen päättäjien ja 
jatkorahoittajien keskuudessa

• Ylläpitää/ seurata tutkijaverkostoa, jotta tieto ja muualla tehdyt 
tutkimukset keskustelevat pilotin sisällön kanssa 

• Yhdistää Itämeri ja ilmastonmuutostyö selkeästi



Hiiltä maahan yhdessä 

• Viljelijöiden suuntaan hiilipilotin tavoite on auttaa viljelijöitä omalle 
tilalle sopivien hiiltä sitovien toimenpiteiden löytämisessä ja maan 
kasvukunnon parantamisessa niiden avulla.

• Mukaan hankkeeseen valitaan sata tilaa, jotka haluavat olla 
mukana pitkäjänteisessä työssä maaperän hiilivaraston 
lisäämiseksi.



Hiilitilat – mitä osallistuminen edellyttää?

Jotta tiloilta saadaan tutkimuskäyttöön soveltuvaa aineistoa, hiilipilottiin 
osallistuvilta tiloilta odotetaan tiettyjä asioita, joita ovat mm:

• Yhden lohkon valinta testilohkoksi, jolta otetaan maanäytteet ja 
tehdään tarkat muistiinpanot, sekä tehdään 
multavuudenhoitosuunnitelma.

• Sitoutuminen hankkeen koulutuksiin (etämahdollisuus)

• Vastaaminen kyselyihin ja/tai haastatteluihin (max.2 vuodessa)

• Toivomme osallistumista suljettuun keskusteluryhmään 

Tarkemmat tiedot saa hiilitilaksi hakeutumisen jälkeen.

Mukaan voi hakea laittamalla viestin sanna.soderlund@bsag.fi -> saat kyselyn, jonka 
täyttämisen jälkeen olemme yhteydessä sinuun.

mailto:sanna.soderlund@bsag.fi


Hiilitilat saavat

• Ilmaista koulutusta maan multavuuden lisäämiseen, jonka avulla saadaan 
mm. 
• Paremmin voiva maaperä ja hyvä kasvukunto
• Paremmat satotasot ja kannattavuus
• Parempi pellon puskurikyky vaihtelevissa olosuhteissa

• Verkostoa, vertaistukea muilta viljelijöitä

• Pääsyn uusimpaan ja parhaaseen globaaliin tietoon hiiliviljelystä

• Starttipaketin

• Mahdollisuuden olla edelläkävijänä ja osallistua ihmiskunnan 
suurimman kriisin, ilmastonmuutoksen ratkaisuun sekä Itämeren 
pelastamiseen! 



www.jarki.fi

Maatalouden järkeviä tekoja laajalla rintamalla


