
12/15/2016

1

Pekka Salminen/ 14.12.2016

RANKU-kunta Turku -
Lietteestä lähikalaan, 
piloteilla alkuun
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Kunnassa on toimiva infra tukemassa ravinteiden kierrätystä

Se mikä tuotetaan, myös käytetään

Omavarainen Omavarainen ravinteiden käytössä

Tuntee ravinteiden hyödyntämispotentiaalin alueellaan

Suunnittelee kokonaisuuksia

Edistää ravinnevirtojen 

tehokkuutta
Ohjaa kysyntää ja 

tarjontaa

Tuntee alueensa 

ravinnevirrat

Edistää seutuyhteistyötä 

ravinnevirtojen osalta

Etsii taloudellisesti kannattavia 

toimintamalleja

Toteuttaa teemallisia pilotteja 

mm. ruokahävikki

Lisää paikallisten ravinteiden 

kierrättämisen tietämystä

Huomioi paikalliset tarpeet 

kierrätystyössä

Kaavoitus edistää ravinteiden 

kierrätystä – viljelyn ja asutuksen 

vuoropuhelu toimii 

kaavoituksessa

Kannustaa asukkaita 

ravinteiden 

kierrättämiseen

Viemäriverkosto kunnossa ja 

se tavoittaa kaikki tarvitsijat
Kaavoitus keskittää, jotta ravinteet 

voidaan tiiviissä ympäristössä 

hyötykäyttää tehokkaasti
Kunta on aktiivinen ja luo ravinteiden 

kierrättämisen mahdollisuuksia, vaikka ei 

itse olisi toimija

Ravinneneutraali kunta

Kunnan alueella 

täydellinen ravinteiden 

kierto
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RANKU-hankkeen teemat

Kuva: "© Jere Anttila / Turun 

seudun puhdistamo Oy

� Yhdeksän teemaa:

- Putsarilta hyötykäyttöön

- Haja-asutuksen jätevedet

- Biojätteet

- Eläinsuojasta pellolle

- Hyvät viljelykäytännöt

- Teollisuusravinteet

- Veneily

- Biokaasulaitos

- Hankinnat

• Hankintakriteerit puhdistamolietteen käsittelylle: 

- Ravinteiden kierron parannuttava

- CO2-tase negatiivinen, energiatase positiivinen

� 75-90% rejektiveden typpikuormasta pois

� Kustannustehokkuus parani

� Lieterekatkin kulkevat biokaasulla 2017-

• Maatalousmaan vuokrasopimusmalli: 

- Vesiensuojeluun ja maan elinvoimaisuuden 
säilyttämiseen tähtääviä vuokraehtoja ja vinkkejä

- Jo >30% Suomen maatalousmaasta on vuokralla

- www.ymparisto.fi/ranku

Turun kaupungin pilotit
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• Lähikalahanke (John Nurmisen säätiö):

- Poistokalastuksesta kannattaviin 
kalatuotteisiin

- Syksy 2015-2016 kevät noin 155 000 
lähikalapihviä � 120 kg P

• Fosforin saostaminen virtavesistä:

- Paattistenjoki Maarian patoaltaan yläpuolella

- Selvitetään kustannustehokkuus, 
ympäristövaikutukset ja P:n 
hyödyntämispotentiaali

Turun kaupungin pilotit

• Hulevedet hyötykäyttöön ja ravinteet kiertoon - vähe mmän 
jätevesien ohijuoksutuksia paremmalla hulevesien ha llinnalla 

www.turku.fi/iwater
Kiina-yhteistyö hulevesien hallinnassa

• Seudullinen jätevesien verkosto-ohitusten vähentämi nen 
yhteistoimin – ravinteet putsarille ja kiertoon

Turun kaupungin pilotit
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• Ravinnevirtojen parempi hallinta

• Hevosen lannan paikallisen hyödyntämisen edistäminen 

• Haja-asutuksen lietteiden keräilylogistiikan ja käsittelyn 
kehittäminen seudullisesti

• Jätevesikuormituksen kompensointimahdollisuuksien 
selvittäminen (NutriTrade-hanke John Nurmisen säätiö)

• SAVE-hankkeen pilotin valtavirtaistamisen tukeminen

Esimerkkejä Turun mahdollisista 
jatkotoimista

• SITRA-yhteistyö – Resurssiviisas Turku 2040

• Varsinais-Suomen tiekartta resurssiviisauteen

• Uusia pilotteja ja piloteista valtavirtaan – jatkuva kehittyminen

RANKU-strategisena kehityspolkuna
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• Ravinneneutraalius tarkoittaa raaka-aineiden parempaa 
hyödyntämistä , vähemmän jätettä ja lähituotannon parempaa 
hyödyntämistä .

• Ravinteiden kierrättäminen on tulevaisuuden ruokahuollon 
kannalta välttämätöntä .

• Säästöjä kunnan omassa toiminnassa.

• Kunta on tärkeä suunnannäyttäjä - alueelle luodaan uusia 
työmahdollisuuksia erikoistumisen kautta. 

Ravinneneutraali kunta on tuottava kunta
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Kiitos!

Pekka Salminen

Ympäristönsuojelusuunnittelija vs.

Turun kaupunki

Pekka.salminen@turku.fi


