
Rahanarvoiset ravinteet - onko 
varaa olla kierrättämättä?

Mikkeli 15.9.2022

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) –hanke
+ProAgria Etelä‐Savo, Xamk & Metsäsairila Oy; BioCir‐ ja BioLuuppi‐hanke.



10–10.15 Avaus, hankekoordinaattori Karoliina 
Aalto, ProAgria Keskusten Liitto
10.15–10.45 Esittäytymiskierros
Alustuksia
10.45–11.05 Materiaalien käsittely ja tuotteet 
Biosairilassa, projektipäällikkö Aki 
Heinonen, Metsäsairila Oy
11.05–11.25 Lantaperäinen mädäte 
biokaasulaitoksessa, tuotantoesimies Jussi 
Nykänen Biohauki Oy
11.25 Asiakasnäkökulma, viljelijä Lari Piispanen
Keskustelua alustuksista
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Aamupäivän ohjelma



Ravintola Talli (alakerta)
Omakustanteinen
Vihersalaattia ja rucolaa (M,G)
Kikherne-pinaattisalaattia (M,G)
Sinappista perunasalaattia (L,G)
Makkarakeittoa (M,G)
Kasvis-soijagratiini (L,G)
Paholaisen kanaa (M,G)
Kasvisriisiä (M,G)
Puolukkavispipuuroa (L,G) 
*luomusokeri
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Lounas klo 12-13



Työryhmät, Learning cafe
13.00 Johdanto työryhmiin, Karoliina Aalto ja 

ryhmävetäjät
13.15–14.15 Työryhmätyöskentelyä, Learning cafe (20 
min/ryhmä, sitten siirtyminen seuraavaan)

Yhteenveto
14.15–15.00 Yhteenvedot ja loppukeskustelut kahvin 
lomassa

Hyvää kotimatkaa
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Iltapäivän ohjelma

Lainsäädäntö kehittäminen

Käyttäjä
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Esimerkkejä (Anja Norjan esityksestä)



Tuotekehitysidean punnitseminen 
• Mitkä argumentit istuvat RKKO-ohjelman tavoitteisiin
Auttaa hakemusten tekemisessä ja yhteistyökumppaneiden löytämisessä
• Mitä kannattaa painottaa, mitä ei
• Tarkentavia kysymyksiä ELY:tä
• Hakemuksen kielenhuollollinen laatu ja loogisuus (lomake+ vapaamuotoinen 

selostus)
Rahoituslähteen soveltuvuus
• Jos ei näytä soveltuvalta, sopisiko esim. YM:n rahoitus
Muut aktiviteetit ja viestintä
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Marika*- hanke auttaa (pk- yritykset ja maatilat)

* Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön- hanke 31.12.2022 saakka



• Ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa
• Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä!

• Hankkeen tuloksena autettu mm.
• Kompostoitua hevosenlantaa suursäkkeihin, 

uusi tuote markkinoille (lue lisää)
• Työpajoja ja webinaareja
• Tietopankki: energiatehokkaasti.fi

• Tietoa, ajankohtaisia uutisia, tapahtumia
• Tapahtumia kattavassa energia- ja kiertotalousalan 

tapahtumakalenterissa
• Ajankohtaisista asioista tiedotetaan uutiskirjeessä, 

Facebook-ryhmässä Ravinteet ja energia käyttöön, 
Twitterissä @RavinneEnergia.

• På svenska www.slf.fi/marika-projektet/
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Käytännössä

Suvi Mantsinen ja Ulla Järvinen Humuspehtoori Oy:stä, vasemmalla 
sangossa hevosenlannasta kompostoitua maanparannusainetta.

M A R I K A - h a n k e

https://energiatehokkaasti.fi/?q=content/sivuvirroista-ja-jatteista-kotimaisia-lannoitteita-kehittamisapu-vauhdittaa-ravinnekierron
https://energiayrittajyys.fi/?q=content/ravinnekierratys-ja-biokaasu
https://energiayrittajyys.fi/?q=content/tulevia-tapahtumia
https://energiatehokkaasti.fi/?q=content/uutiskirje
https://www.facebook.com/groups/ravinteetjaenergiakayttoon/
https://twitter.com/RavinneEnergia
http://www.slf.fi/marika-projektet/


Hakujakso
• 31.10.2022
• Luvassa 

rahoituksen 
jatkuminen vuonna 
2023

• TKI- hanke
• Investointi
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RKKO- rahoitus, koordinoi ELY-Etelä-
Pohjanmaa (RKKO:n sivu)

Kysy tukiprosentti 
etukäteen! 
(Anjalta )

https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020


Ravinnekierrätysidea?

Tuotannollinen 
investointi, kts. 
valintaperusteet

Rakennus- ja ympäristöluvat 
kunnossa?

TKI-hanke, kts 
valintaperusteet

RKKO -ohjelma RAKI-ohjelma

YM
Ravinnepitoiset jäte- ja hulevedet
Yhdyskuntien ravinteikkaat 
jätevedet ja sivuvirrat

MMM, ELY-keskus
Alkutuotannon, ympäristön, 
vesistöjen ja  biojalostamojen 
biomassan hyödyntämistä edistävät 
TKI- ja investointihankkeet

Kokeiluohjelman tavoitteet (30%)
K-ravinteiden prosessointi, tuotanto, 
kehittäminen, logistiikka, palveluratkaisut
Laatu, toteutettavuus, 
kustannustehokkuus (25%)
Erinomainen, hyvä, kohtuullinen
Liiketoimintapotentiaali 
(investoinnit)/aikaisemman kehitystyön 
hyödyntäminen (TKI) (20%)
Uudet tuotteet tai palvelut/kehittämisen jatko 
ja verkostojen hyödyntäminen
Innovatiivisuus, toimintaa uudistava (15%)
Merkittävästi, hyvin, kohtuullisesti
Kestävän kehityksen toteutuminen (10 %)
Taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen, 
kulttuurinen

Ei ohjelman teeman mukaisia

Ota aina yhteyttä Anja Norjaan! 
(mm. tukiprosentti)

Suunnitelmat: epäselvää mitä 
tehdään ja mihin pyritään

Muut liitteet – ei vaadita 
turhaan (vain potentiaaliset 
hakemukset)

🧐🧐

😢😢

🤨🤨

😌😌

Hakeminen ja huomioita hakemuksistaValintaperusteet ja painotus

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40909615/Investointhanke+Valintaperusteet+11.6.2020.pdf/677166ad-159f-407c-a5ad-a217a4096831
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40909615/TKI-hankeValintaperusteet11.6.2020.pdf/2565eeb5-9e35-4adb-aeb0-a95471ab891f
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40909615/Investointhanke+Valintaperusteet+11.6.2020.pdf/677166ad-159f-407c-a5ad-a217a4096831


Hakemuksia, hakemuksia!
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Toivotaan, toivotaan

🤞🤞

🙏🙏



• Kartta kierrätysravinnetuottajista : 
karttapalvelu, josta voi etsiä 
kierrätysravinnetuottajia sijainnin 
mukaan

• Video separointitekniikoista tulossa

• Työpajoja eri maakunnissa tulossa 
syksyllä (Etelä-Savo, Oulun seutu, 
Etelä-Pohjanmaa, Länsi-Suomi). Aiheet 
paikallisesti räätälöityjä, teemat liittyvät 
ravinteiden kierrätykseen ja biokaasuun. 
Seuraa hankkeen tiedotusta!

• Tänään 15.9. Mikkelissä 
Rahanarvoiset ravinteet - onko 
varaa olla kierrättämättä?
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Tulossa/valmistumassa

Kuvakaappaus karttapalvelusta, johon on merkitty kierrätyslannoitetuottajia (siniset) ja 
ravinteiden kierrätyksen kokeiluhankkeita (keltaiset).

http://map.karttapalvelut.fi/proagria
https://energiatehokkaasti.fi/?q=naytteilleasettajille
https://tilaisuudet.proagria.fi/rahanarvoisetravinteet


Kommenttikierros toukokuun loppuun (Uutiskirje, tiedote) 
Notifikaatioprosessi käynnistyi kesäkuussa 2022

• Tullut vastaukseksi kysymyspatteristo komissiolta
Laaditaan kansallista perusluonnosta
Ei vain kotieläinkeskittymiin, kotieläinkeskittymät ilmeisen vahvoilla 

kilpailutuksessa
Maksuperuste näillä näkyminen fosforikilot, ei varmaa
Tuotteella jalostusastevaatimus, esim. minimi ka-pitoisuus
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Ravinnekiertotuki, alustavia

https://energiayrittajyys.fi/?q=content/ravinnekiertotuki-kommentoitavana-30-toukokuuta-saakka


Tuli voimaan 16.7.2022
• samalla uuden EU-lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) soveltaminen 

CE-merkittyjen valmistuksessa ja markkinoinnissa  alkoi

Tyyppinimistä luopuminen ja tuoterakenteen 
harmonisointi EU-lannoitevalmisteasetuksen kanssa 
→ Tuoteluokat, ainesosaluokat ja ainesosat
Enemmän vastuuta tuottajalle (tuotteet, prosessit)
• Vaaditaan laatujärjestelmä, laitoshyväksyntä poistuu 

(org. Lannoitevalmisteet)
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Uusi lannoitelaki, poimintoja



Fosforin käyttöön liittyvien rajoitusten laajeneminen
• Myös viher- ja ympäristörakentaminen
• Myös viljelijät, jotka eivät ole ympäristösitoumuksen piirissä
Valvontaviranomaisille laajennettuja valtuuksia
• Mm. seuraamusmaksu
• Luotettavuuden selvittäminen
• Rekisteröinnin peruttaminen
Yksityiskohtaisempia toimintaan ja tuotteisiin liittyviä vaatimuksia annetaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa, jotka ovat valmistelun alla
Siirtymäaika, lue lisää (Ruokavirasto)
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Uusi lannoitelaki, poimintoja

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/uusi-lannoitelaki/siirtymaajat/


• yleiset säännökset
• toimijoiden velvollisuudet
• lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuus
• Arviointilaitokset
• Valvonta
• Hallinnolliset menettelyt
• Muutokset ja siirtymäsäännökset
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Artiklat



PFC 1 Lannoite
A. Orgaaninen lannoite 
• kiinteä, nestemäinen
B. Orgaaninen kivennäislannoite
• Kiinteä, nestemäinen
C. Epäorgaaninen lannoite

Epäorgaaninen pääravinnelannoite
Kiinteä (yksi- ja moniravinteiset), nestemäinen (yksi- ja moniravinteiset)

Epäorgaaninen hivenlannoite
Kiinteä (yksi- ja moniravinteiset), nestemäinen (yksi- ja moniravinteiset)

PFC 2 Kalkitusaine
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Liite 1; tuoteluokat

jatkuu



PFC 3 Maanparannusaine
A. Orgaaniset maanparannusaineet
B. Epäorgaaniset maanparannusaineet
PFC 4 Kasvualusta
PFC 5 Inhibiittori
A. Nitrifikaatioinhibiittori
B. Denitrifikaatioinhibiittori
C. Ureaasi-inhibiittori

BFC 6 Kasvibiostimulantti
A. Mikrobipohjainen
B. Ei-mikrobipohjainen
Lannoitevalmisteiden seokset (voi olla sekä kansallisen tai EU:n tuoteluokan mukaisesti 
valmistettuja)
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Liite 1; tuoteluokat



1: Ensiömateriaalista koostuvat aineet ja seokset
2: Kasvit, kasvien osat tai kasviuutteet
3: Komposti
4: Tuorekasvimädäte
5: Muu mädäte kuin tuorekasvimädäte
6: Elintarviketeollisuuden sivutuotteet
7: Mikro-organismit
8: Ravinnepolymeerit
9: Muut polymeerit kuin ravinnepolymeerit
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Liite 2 Ainesosaluokat (CMC)



10: Asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitetut, eläinperäisistä 
sivutuotteista  johdetut tuotteet
11: Direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetut sivutuotteet

12: Saostuneet fosfaattisuolat ja johdannaiset (struviitti)
13. Termisessä hapetuksessa muodostuva aines tai johdannainen (tuhka 
ja kuona)
14. Pyrolyysissä ja kaasutuksessa muodostuvaa aines (biohiili)
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Liite 2 Ainesosaluokat (CMC), kesken



• Lannoitelaki (711/2022) on kumonnut lannoitevalmistelain (539/2006), jossa säädettiin 
lannoitevalmisteiden tyyppinimistä. 

• Siirtymäsäännösten mukaisesti voi lannoitevalmisteita, joiden tyyppinimi on 
kansallisessa tyyppinimiluettelossa tai EY-asetuksen lannoitetyyppien luettelossa, 
valmistaa kansallisina tuotteina 31.12.2023 saakka. 

• Lisäksi niiden saattaminen markkinoille on sallittua 31.12.2024 saakka.
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/11 lannoitevalmisteista on edelleen voimassa. 

Asetuksessa säädetään lannoitevalmistetyyppejä ja tyyppinimiryhmiä koskevista 
vaatimuksista. 

• Kuvataan lannoitteen ominaisuuksia, kuten koostumusta, käyttötarkoitusta tai 
valmistusmenetelmää. Vaikuttaa mm. tuotteelle sovellettavia valvonta-analyyseihin 

• Tyyppinimen yhteydessä kuvaus lannoitteen ominaisuuksista, 
valmistusmenetelmästä, ravinnepitoisuuksista, sille asetetuista laatuvaatimuksista 
ja mahdollisista rajoituksista.
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Tyyppinimi



Lannoitevalmisteisiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet (Ruokavirasto)
Uusiutuvan energian lupaneuvonta (ELY)
Uusi lannoitelaki (Ruokavirasto)
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Linkkejä

Paljon linkkejä 
muihin julkaisuihin 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoitevalmisteet/
https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/etusivu
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/uusi-lannoitelaki/
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551930/luke-luobio_51_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547639/luke-luobio_45_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Työryhmät



Pohdintoja
Laatujärjestelmä tulee, kytketäänkö kestävyyden todentamiseen?

Omavalvontasuunnitelma, laitoshyväksyntä → Laatujärjestelmä; dokumentointitasolla ei liene hirveän iso ero?

• Kytkeytyykö jotenkin kestävyyden todentamiseen (tai onko jotenkin synergiassa)?

• Onko valvontaviranomainen edelleen Ruokavirasto (mahdollisesta kestävyyssynergiasta huolimatta)

• Tiheneekö valvonta, tarkastusvälit?

Fosforin käytön kiristäminen on hyvä

Lantatuhkan status ja laatu?

Lisääntyykö lannan pyrolysointi (ja polttaminen)?

Kansainvälinen kauppa helpottuu; lisääntyykö kierrätyslannoitteiden tuonti (Tanska, Hollanti)

Tienhoitobiomassat; kriittistä on ainesosalle asetetut pitoisuusrajoitteet raskasmetalleissa?
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Lannoitelainsäädäntö, (johdanto edellä)



Minkä tyyppiset tuotteet ovat kiinnostavia 
• Rakenne, ravinnekoostumus, konsentraatio

Mitä lisähyötyä on kierrätysravinteista suhteessa mineraalilannoitteisiin
Ideoita kuljetuskustannusten alentamiseen logistiikkaratkaisujen kautta
Onko kokemusta rakeisista tuotteista ja niiden varastoinnista, millaisia
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Käyttäjänäkökulma, herätekysymyksiä

fyysinen olomuoto raaka‐aineet
Hinta/
tn

N eur/kg (kok. 
typpi)

Broilerhyvä kiinteä irtotavara kompostointu broilerinlanta k 31 1,03
Yara bio (10‐4‐1) pelletti (1x 2‐6 mm) lihaluujauho 490 5,44
Fertilex yleislannoite 5 ‐1‐2 pelletti (6 x 6‐10 mm) kananlanta 240 5,67
Luomukymppi A neste

  
kasvipohjaiset jätteet, 1,25 0,25

Luomukymppi B kiinteä biojäte, kasvijäte, elintarvikkee    8 1,57
Peltokymppi A neste biojäte, kasvijäte, elintarvikkeet, teura     0,00
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Käyttäjänäkökulma, 
pohdintoja



Millaiset tuotteet ovat jo ”valmiita”?
Millaisia tuotteita E-Savossa on helposti saatavilla
Millaisia tuotteita E-Savossa ei ole saatavilla
Mihin suuntaan ravinnekoostumusta olisi tarpeen kehittää?
Onko tiedossa typen vapauttamista stimuloivia prosesseja
Ideoita kuljetuskustannusten alentamiseen logistiikkaratkaisujen kautta
Kuinka paljon separointi maksaa (eur/tn)?
Kuinka paljon rakeistaminen maksaa (eur/ka-tn)
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Kehittäminen ja innovaatiot, 
herätekysymyksiä
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Kehittäminen ja innovaatiot, pohdintoja
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