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Ravinteiden kierrätyksen 
edistämistä ja Saaristomeren 
tilan parantamista koskeva 
ohjelma 

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016

Anni Karhunen YM
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Taustalla Suomen sitoumus 2010

- ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueeksi
- tehotoimilla Saaristomeri hyvään tilaan
- vähennetään maatalouden, jätevesien kuormitusta

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa –
työryhmämietintö 2011 > tiekartta 
toimenpiteistä > YMn Raki-
ohjelma>hallituksen kärkihankkeet> Raki2

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja 
Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma
2012-2015 ns. Raki-ohjelma

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeen osana:

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja 
Saaristomeren  tilan parantamista koskeva 
ohjelman toinen vaihe ns. Raki2  euroa , jolle 
rahoitusta n. 4 milj. vuoteen 2018 asti

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM
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Raki2-ohjelma 

- tavoitteiden ja hanketeemojen päivitys
- samoja tavoitteita, vesiensuojelupainotus
- visio
- viestinnän tärkeä rooli 
- Raki-seurantaryhmä

Ohjelman päätavoitteet 

• vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien
hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. 

• säästää ravinteita kierrättämällä mineraalifosforivaroja sekä
edistää bio- ja kiertotaloutta.

• tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

VISIO RAVINTEIDEN KIERRÄTTÄMISESTÄ
VUONNA 2030

Ravinteiden kierrätyksessä on tapahtunut läpimurto, 
päästöt ympäristöön ovat pienet ja ravinteet kiertävät 
tehokkaasti. Vesistöihin karanneita ravinteita 
palautetaan kiertoon ja tuontiravinteiden määrä on 
pieni. Ravinteiden kierrätys on synnyttänyt uutta 
liiketoimintaa.
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Miksi sitoumus,
miksi Raki-ohjelma, miksi Raki2 ?

- vesien tila, mm. Saaristomeri
- fosforin välttämättömyys,

vähentyminen
- rahanarvoiset resurssit

hyötykäyttöön>uusi liiketoiminta
- vihreä kasvu, biotalous, clean tech

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

Raki2-ohjelman hanketeemat

• Vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen 

• Yhdyskuntajätevesien sisältämien ravinteiden 
tehokas hyödyntäminen

• Ravinneneutraalin kunnan konseptin edistäminen 
ja levittäminen

• Ruokahävikin vähentäminen ja biojätteiden 
hyödyntäminen 

• Mahdollisten ravinnekierrätyksen ja 
vesiensuojelun pullonkaulojen ja esteiden 
poistaminen

• Ravinnekierrätyksestä tiedottamisen 
tehostaminen ja laajentaminen

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM
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Raki-ohjelma: mitä kaikkea tehty, mitä 
tulossa

• 51 hanketta rahoitettu, noin 11 milj. eurolla, tällä 
hetkellä käynnissä 25 hanketta, juuri loppuu n. 20 
hanketta, alkaa 7 uutta

• Raki2-ohjelmaan vähemmän rahaa: reilu miljoona 
/vuosi

• 4 hankeseminaaria, joissa esitelty ohjelmaa ja 
hankkeita, järjestetään lisää

• 1. väliarviointi tehty  2015 alkuun mennessä 
päättyneistä 15 hankkeesta

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM
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Analyysin johtopäätöksiä

Investointi /
Toimintatavan 
muutos

Myynti
/ Neuvonta ja 
valistus

Tuotteistaminen 
ja kaupallistaminen
/ Pilotointi ja 
Demonstrointi

Idea
Testaus,
tutkimus 
tiedonkeruu

Tulosten / 
toimintamallien 
jalkauttaminen 
ruohonjuuritasolla

Teknis-
taloudellinen
toteuttamis-
kelpoisuus

Optimoidaan ja 
osoitetaan että homma 
toimii 
käytännössä 

Idea ja sen testaus käytännössä
Kotiläksyt

Yrittäjä / yritys ottaa 
uuden teknologian tai 
toimintamallin 
käyttöön

Mihin asti RAKI-
rahoituksella pitäisi 

päästä? 
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Raki2-ohjelma: mitä tehty, mitä tulossa

• 6. Rakihaku eli 1. Raki2-haku päättyi saatiin päätökseen 
lokakuussa, valittu 7 hanketta jotka aloittavat
viimeistään 1.1.2017, osa jo käynnissä

• hakemukset parantuneet selvästi, hankkeet menossa 
kohti konkreettista tekemistä ja jalkauttamista

• ensi vuoden lopussa Raki1:n evaluointi, jossa ehkä myös 
katsaus v. 2014 päättyneisiin hankkeisiin

• vuoden 2017 alussa uusi haku, yhdessä meren ja 
vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamishankkeiden 
haun kanssa

• vuonna 2017 Raki2-foorumi, vision toimintaohjelma

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

Raki-ohjelman 
hankkeista

51:stä
19 lähes kokonaan 
maataloushankkeita, lisäksi 
12:lla muulla hankkeella 
liittymäkohtia maatalouteen

15 hanketta liittyy 
enimmäkseen jätevesiin tai 
muihin jätteisiin, 2
ruokahävikki, 2
kansalaistoimintahanketta

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM
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Hankkeita

BSAG: Järki Lanta ja Järki Lannoite:
- Järki Lanta : hyviä malleja lannan

yhteishyödyntämiseen, konkreettista tilayhteistyötä
- Järki Lannoite hyvä jatko, jossa puidaan kierrätys-
lannoiteproblematiikkaa eri puolilta 

LUKE: Lantateko
- lannan käsittelyn hyödyt ja haasteet, myös

taloudellista näkökulmaa, tulokset hyödynnettävissä maatiloilla 
- lannan biokaasutus, lannan happokäsittely

Turun yliopisto: Väki
- ruokahävikkihanke,  lautasjätteestä kompostin kautta

uusiksi vihanneksiksi

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

Lisää hankkeita

Metener: Maatalouden sivuvirrat; hevosenlanta ja 
peltobiomassat kuivamädätyksessä

- sivuvirroista biopolttoainetta, menetelmän testaus, todettiin
toimivaksi

- jatkohankkeessa tuotteistetaan luomulannoitetta, 
vesistöbiomassat myös tarkastelussa

Finnamyl: Tärkkelysperunan soluneste
- järkevästi käsiteltävä kierrätyslannoite tavoitteena
- haihduttamalla ja väkevöimällä solunesteestä 
erilaisia lannoitevalmisteita mm. Finnamyl Bio-Kali

Turun kaupunki: Paattistenjoen fosforisaostus
- saostusmenetelmän kokeilu jokivesistössä

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM
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Lisää hankkeita

MTK: Lohkon ominaispiirteet huomioiva 
ravinnekuormitusmallinnus

- kehitetään jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten perusteella
mallia luotettavammaksi

HSY
- jätevedenkäsittelyprosessin kehittäminen ravinteiden
talteenoton suuntaan, 3 erillistä hanketta

Tamk: BIOUREA
- erilliskerätystä virtsasta lannoitteeksi:
”bisseä pissasta”

Sftec: ModHeat-kuivain
- lannan, biomassojen, teollisuuden

sivuvirtojen kuivaukseen

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

Vieläkin lisää hanke-esimerkkejä

HY,SYKE: Kipsillä kuormitus pienemmäksi 
- peltojen kipsauskokeilu ja vaikutusten seuranta
- laajamittainen  kokeilu Aurajoen sivujoen Savijoen valuma-

alueella

-HY: Palopuron agroekologinen symbioosi
- erilaisen maatalouteen liittyvän yritystoiminnan yhteen

sovittaminen sekä  ravinteiden ja energian omavaraisuus/ 
kierrättäminen, toiminnan taloudellinen arviointi

Hamk: Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön
- laaja-alainen hanke pellon vesitaloudesta

kerääjäkasveihin ja ravinnesuodattimiin
- kustannustarkastelu, tiedonvälitys

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM
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Juuri aloittavia hankkeita

VTT, Aalto, TTY: Jäteveden käsittelyn tekninen  
kehittäminen 

- kaikilla oma innovaatio, jota jalostetaan

UPM & Yara: Lannoite metsäteollisuuden sivuvirroista
- jalostaminen tuotteeksi, tutkimusta jo takana

Luke: Kierrätyslannoitelogistiikkaa
- kuljetus, käyttö ja varastointi erit. nestemäisten

lannoitteiden käytössä

VARELY: Maatalouden toimenpiteiden 
kohdentamisen kehittäminen

- mm. eroosiriskimallin avulla

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

Mitä  Rakista ja hankkeista jää käteen:

• kuormituksen vähenemä, potentiaalia on 

• uutta liiketoimintaa ja kasvua, potentiaalia runsaasti 

• eväitä tulevaisuuteen  

• hyötyä ja neuvoja käytännön toimijoille, hallintoon, 
suunnitteluun

• tietoisuuden lisäys, laaja ymmärrys 
ravinnekierrätyksestä

• kuluttajillekin täsmentyy että ravinteiden kierrätys  ja 
vesien tila näkyy myös ruokalautasella ja muissa 
omissa valinnoissa

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM



15.12.2016

10

Yhteistyössä vesien tila paranee ja ravinteet 
kiertävät tehokkaammin 

• samanlaista toimintaa monella muullakin taholla 
ja monenlaisella rahoituksella

• ravinteiden kierrätys on osa kiertotaloutta, siinä 
tapahtuu paljon tällä hetkellä –kannattaa olla 
kuulolla
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Vesien ja merenhoitoa tukeva rahoitus ja                                                         

hallituksen kärkihankkeet

YM/MMM   –yhteistyö 2016-2018 

Vesien ja merenhoitoa tukeva rahoitus ja                                                         

hallituksen kärkihankkeet

YM/MMM   –yhteistyö 2016-2018 

YM

Pinta -ja pohjavesien 
sekä meren tilaa 

parantavat hankkeet 
alueilla 

Vesien- ja merenhoidon 

käytännön toimenpiteiden 

toteuttaminen

Pohjavesien tilan 

parantaminen 

Haja-asutuksen 

jätevesineuvonta vesien 

hyvän tilan turvaamiseksi

Vuosittain n. 
1,5 M €

Haku ja päätökset 
alueilla ELY:jen kautta 

loppusyksystä

YM
Vesien- ja merenhoidon 
toimenpideohjelmien 
toimeenpano 2016-

2018

Ravinteiden ja haitallisten 

aineiden kuormitusta 

vähentävät toimenpiteet

Kokeilua ja pilotointia

Yritysyhteistyötä

8  M €

Toimenpiteet 5 M €

Selvitykset 3 M €

Seuraava 
kaksivaiheinen haku 

kevät 2017

YM
Ravinteiden 

kierrätysohjelma RAKI 
2016-2018

Suomesta ravinteiden 
kierrättämisen esimerkkialue  

Saaristomeri hyvään tilaan 
2020

Sivuvirtojen hyödyntäminen

Kierrätyslannoitekehitys

Jäteveden käsittely

5,5 M €

+ Pilottihanke 2,1 milj. €

Jätevedenpuhdistamon 

lietteiden ravinteiden 

tuotteistaminen ja 
hyödyntäminen

Seur. haku kevät 2017

MMM
Maatalouden ravinteet 
hyötykäyttöön II

Lanta ja yhdyskunta-jätevesiliete 

min. 50% kehittyneen prosessoinnin 

piiriin 2025 mennessä

KOORDINOINTI:LUKE

Ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluohjelma 

12,4 M €

Innovatiiviset teknologiat

Logistiset ratkaisut

KOORDINOINTI: ETELÄ-

POHJANMAAN ELY

Jatkuva haku

YM/ELY -koordinaatio Hakuyhteistyö
Yhteinen tiedotus YM/MMM/TEKES -koordinaatio
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MMM vesiensuojelua tukeva rahoitus  MMM vesiensuojelua tukeva rahoitus  

MMM

Maaseutuohjelman 
ympäristö-
korvaukset

~1,6 miljardia €

Valtaosa 

vesiensuojeluun, esim.

* Valumavesien hallinta

* Suojavyöhykkeet 

* Talviaikainen                         

kasvipeitteisyys 

* Kerääjäkasvit

* Lietelannan käyttö

MMM

Maaseutuohjelma
Vesiensuojelun ja  

ravinteiden 
kierrätyksen 

erillisrahoitus

(Biotalousstrategia 
2015-2017)

2017: 3 M €

Koordinointi: 
Varsinais-Suomen 

ELY

Seuraavat haut
28.2., 31.5.  31.10.

2017

MMM

HELMET–
Hevosenlanta 

menestystarinoiksi

600 000 €

Hevosenlanta 

hyötykäyttöön 

ravinteina ja energiana, 

lannasta uutta 

liiketoimintaa

KOORDINOINTI: 
ENVITECPOLIS

Haku: kanavoidaan 
muihin ohjelmien ja 
hankkeiden kautta

MMM

Maatalouden ravinteet 
hyötykäyttöön II

Lanta ja yhdyskunta-

jätevesiliete Min. 50% 

kehittyneen prosessoinnin 

piiriin 2025 mennessä

KOORDINOINTI:LUKE

Ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluohjelma 

12,4 M €

Innovatiiviset teknologiat

Logistiset ratkaisut

KOORDINOINTI: ETELÄ-
POHJANMAAN ELY

Jatkuva haku 

Lisää tietoa Raki-ohjelmasta, meren ja 
vesienhoidon toimenpiteistä, rahoituksesta ja 
hankkeista, kärkihankkeista:

www.ym.fi/ravinteidenkierratys > hankkeet

http://www.ym.fi/fi-fi/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

anni-kaisa.karhunen@ym.fi (RAKI-ohjelma)
jenni.jaanheimo@ym.fi (Vesistöt kuntoon- kärkihanke)
antton.keto@ym.fi (Vesienhoidon T&K)
juhani.gustafsson@ym.fi (Pohjavedet) 
ari.kangas@ym.fi (Haitta-aineet, haja-asutuksen jätevedet)
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KIITOS !

Ravinnekierrätysohjelman sekä vesien ja 
merenhoidon tärkein tavoite on vesien hyvä tila ja 
sinnepäin mennään

Itämerihaasteen valtakunnallinen seminaari 14.12.2016 Tuorla, Livia/ Anni Karhunen, YM

Kärkihankelaunch 2.2.2017 
Helsingissä, YMssä!


