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Ravinneneutraali kunta on tällä hetkellä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuuden 

pilottikunnan visio tulevaisuuden kunnasta tai muusta 

yhtenäisestä alueesta, jossa

orgaaniset ravinteet hyödynnetään tehokkaasti ja 

taloudellisesti,

mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa, 

ihminen ja ympäristö huomioiden
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Alkutuotanto

Jalostus

Kauppa

Kuluttajat

Jätehuolto

Jatkokäyttö

Lähtökohtana ravinneneutraaliudessa on 

 kestävä talous sekä kestävä sosiaalinen 

ja ekologinen ympäristö

 alkutuotannon, jalostuksen, kaupan, 

kuluttajien ja jätehuollon sekä jatkokäytön 

välisten verkostojen tiiviissä 

yhteistoiminnassa yhdelle tarpeettomasta 

jätteestä muodostuu hyödyllinen raaka-

aine toiselle

 ravinteet kiertävät tehokkaasti
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Ravinneneutraalius on 

 Tiedostamista ravinteiden kierrosta ja 

määristä ja merkityksestä

 Tehokasta ravinteiden käyttöä

 Ravinnevuotojen ja hukan vähentämistä 

omassa toiminnassa

 Kompensaatiota muualla

 Ravinteiden kierrätystä tukevia 

suunnitelmia ja ohjauskeinoja

 Uusia ajatustapoja ja menetelmiä

 Yhteistyötä



Ravinneneutraali kunta (RANKU) -hanke

 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima 

kolmivuotinen (2015-2017) kehittämishanke

 Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä 

edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa 

ns. Raki-ohjelmaa

 Hankkeen tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden 

kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä 

syntypaikkaansa sekä kehittää Ravinneneutraali kunta -

toimintamalli (brändi)
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RANKU-hankkeen teemat

 Kuuden pilottikunnan työn kautta eteenpäin:

– Pori, Nakkila, Taivassalo, Mynämäki, Vehmaa ja Turku

 Yhdeksän teemaa:

– Putsarilta hyötykäyttöön

– Haja-asutuksen jätevedet

– Biojätteet

– Eläinsuojasta pellolle

– Hyvät viljelykäytännöt

– Teollisuusravinteet

– Veneily

– Biokaasulaitos

– Hankinnat
Kuva: "© Jere Anttila / Turun 

seudun puhdistamo Oy

Kuva: Seppo Salonen, Porin 

kaupunki
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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 tarvitsijatKaavoitus 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



 Kunta on tärkeä suunnannäyttäjä ympäristöä säästävän ja 

ekologisen toiminnan harjoittajana ja teknologian käyttäjänä.

 Kunnallemme tärkeät elinkeinot, ammattikalastus ja maatalous 

puhtaine elintarvikkeineen, ovat riippuvaisia puhtaasta ympäristöstä.

 Ravinteiden kierrättäminen on tulevaisuuden ruokahuollon ja 

kustannustehokkuuden kannalta välttämätöntä.

 Ravinteita kierrättämällä voidaan siirtyä ratkaisuihin, jotka 

parantavat maaperän elinvoimaisuutta ja vähentävät Itämeren 

kuormitusta.

 Alueen viljelijöille ja maatalousyrittäjille tarjotaan uusia 

työmahdollisuuksia erikoistumisen takia ja työvoiman tarve kasvaa

 Säästöjä kunnan omassa toiminnassa.

 Ravinneneutraalius tarkoittaa raaka-aineiden parempaa 

hyödyntämistä, vähemmän jätettä ja lähituotannon

parempaa hyödyntämistä.
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Ravinneneutraali kunta on alue, joka

 tiedostaa ja tunnistaa alueensa ravinteet sekä niiden 

hyödyntämispotentiaalin, 

 ja kunta omalla esimerkillään kannustaa muita kestävään 

toimintaan.

Tärkeää on myös, että kunta luo toimivat puitteet ravinteiden 

kierrättämiselle kaavoituksen ja muun aluesuunnittelun ja 

infran avulla. Lisäksi kunnan strategian sekä poliittisten 

linjausten tulee tukea ravinneneutraalia toimintaa.
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RANKU on alueellinen tarkastelutapa, yleinen 

toimintamalli 

- ei pelkästään kuntanäkökulma

– Yksilön tapa toimia, yhteisön tapa toimia ja ajatella

– Yhteistyötä toimijoiden kesken alueiden sisällä ja 

alueiden välistä yhteistyötä 

RANKUn visioon kuuluu vahvasti myös ravinteiden 

käytön tehostaminen ns. ”järkevä nuukuus”

1. Ravinnepäästöt minimiin

2. ”Hukka”ravinteet hyötykäyttöön

 Taloudellista hyötyä, ympäristöllistä hyötyä
10



RANKU on

 Jätevesien käsittelyä niin, että jätevesien 

ravinteet on nykyistä paremmin hyödynnettävissä

 Jätevesilietteiden käsittelyä niin, että ravinteiden 

lisäksi prosessista saadaan kustannustehokkaasti 

ja turvallisesti muitakin lisäarvoja (biokaasu, 

raaka-aineita teollisuudelle..)

 Ravinteiden kierrätystä tukevia julkisia hankintoja

 Ruokahävikin vähentämistä julkisissa keittiöissä 

ja kotikeittiöissä
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RANKU on

 Kotieläintilojen lannan tehokasta käyttöä niin 

energiana kuin ravinteenakin

 Maaperän hyvää hoitoa ja ympäristöystävällistä 

vesitaloutta pelloilla

 Aluesuunnittelua, joka tukee ravinteiden 

kierrätystä

 Palveluverkostoja ja liiketoimintaa

 Vesiensuojelua

On sateenvarjon kaltainen toimintatapa, joka 

kietoutuu tiiviisti kiertotaulouteen, 

hiilineutraaliuteen, resurssiviisauteen, fiksujen 

kaupunkien toimintaan… 12
Kuva: Sanna Tikander
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Tärkkelysperunan viljelykiertokokeilu

 viljelijät + teollisuus (Finnamyl) + (Nakkilan) kunta + neuvonta 

- verkosto => yhteistyöstä lisäarvoa 
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Yhteistyö käytännössä
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Viljelijä
Finnamyl
Oy, 
teollisuus

Kunta
Neuvonta 
organisaa-
tiot RANKU



RANKU-toiminnan indikaattorit - miten on 

onnistuttu
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Tietoisuuden määrä

Toimenpiteiden määrä Suunnittelulla edistetty 

RANKUa

Suunnitelmien 

perusteissa on 

huomioitu 

RANKU 

(suunnitelmien, 

+ / - / 0 –

vaikutus 

ravinteiden 

kierrättämiseen, 

esim. 

kaavoituksessa)

Laskennallinen 

ravinteiden talteenotto, 

kierrätys tmv. tonneina

Muutoksen määrä ja 

suunta

* Hyvien käytäntöjen 

määrä

Säästetyt tai kulutetut 

eurot

Vaikuttavuus 

*taloudellinen,

*sosiaalinen,

*ympäristöllinen vaikuttavuus



Ravinneneutraali kunta -hanke etenee
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• Kuntaorganisaatioiden ravinteiden kierrätystyön 
edistäminen

• RANKU-toimintamallin kehitys2015

• Yritystoimijat mukaan

• Hallinnolliset ongelmat ja mahdollisuudet2016

• Toimintamallista 
brändiksi

• Kahden ensimmäisen 
vuoden työn 
jalkauttaminen

2017



Ravinneneutraalius on yleisesti tiedostettu 

toimintatapa, jossa

suunnittelulla ja ohjauksella tuetaan orgaanisten 

ravinteiden kierrätystä, ravinteet hyödynnetään 

tehokkaasti ja taloudellisesti, mahdollisimman lähellä 

syntypaikkaansa, ihminen ja ympäristö huomioiden
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Eteenpäin!

 RANKU-brändin kokoonpano

– Tervetuloa mukaan työryhmätyöskentelyyn!

 RANKU-mittareiden määrittely

– Määrälliset ja laadulliset mittarit

 Muiden kuntien ja toimijoiden haastaminen mukaan 

RANKU-toimintaan

– Porin kaupungin haaste kunnille YmpäristöNyt-palvelussa
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Kiitos !

RANKU-hanke

Sanna Tikander, koordinaattori

0295 023 019, sanna.tikander@ely-keskus.fi

Sami Talola, erityisasiantuntija

0295 023 011, sami.talola@ely-keskus.fi

Hankkeen Internetsivut: www.ymparisto.fi/ranku

Hanke Facebookissa: www.facebook.com/ravinneneutraalikunta/
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Ravinneneutraali kunta
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