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Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Baltic Sea Action Group, Kierrätysteollisuus ry, John Nurmisen Säätiö, Maa-
ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen Kiertovoima ry KIVO, ja
Viherympäristöliitto ry ovat laatineet yhdessä julkilausuman ravinteiden ja hiilen tehokkaasta kierrosta
vuoteen 2030 mennessä. 

Ravinnekierto2030-julkilausuman allekirjoittajat sitoutuvat omalta osaltaan vähentämään ravinnehäviötä ja
edistämään ravinnerikkaiden materiaalien kierrätystä Suomessa. Hallinnolta odotetaan sekä lyhyen aikavälin
välittömiä toimenpiteitä että pitkän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä ja sitoutumista ravinnehävikin
minimointiin ja ravinnekierrätykseen kannustamiseen laajasti ja alueellisesti kohdennetusti. Kuluttajilla,
kunnilla ja yrityksillä on oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa.

Ravinnekierto2030-julkilausumassa esitetään yhteinen visio ravinnerikkaiden materiaalivirtojen
sulkemisesta, määritellään tavoitteet sekä ehdotetaan toimenpiteitä sen saavuttamiseksi. 

Maanviljely perustuu yhä pitkälti neitseellisten mineraalilannoitteiden käyttöön, joiden tuotanto on
resurssi- ja energiaintensiivistä. Ulkopuolisten ravinteiden tuominen maa- ja metsätalouteen lisää
ravinnehäviöiden riskiä eikä mineraalilannoitteiden mukana tule maan kasvukunnolle tärkeää orgaanista
ainesta. Ravinnerikkaiden materiaalien kierto ei ole Suomessa vielä kestävällä tasolla, koska ravinnerikkaita
materiaaleja jää edelleen hyödyntämättä tai niiden sisältämät ravinteet eivät ole jakaantuneet tasaisesti
maan eri osiin. Kierrätyslannoitteiden käyttö on lisääntynyt, mutta suurta läpimurtoa ei ole vielä
tapahtunut. Kierrätyslannoitteet ovat laitosmaisesti valmistettuja kierrätysainepohjaisia orgaanisia
lannoitevalmisteita, maanparannusaineita ja multatuotteita.

Kierrätyslannoitteiden käyttöä lisäämällä voidaan kehittää kotimaista maa- ja metsätaloutta
omavaraisemmaksi ja kestävämmäksi, kun riippuvuus ulkomaisista ja uusiutumattomista tuotantopanoksista
vähenee. Kierrätyslannoitemarkkinat ovat kuitenkin edelleen melko kehittymättömät. Haasteita ovat muun
muassa kierrätyslannoitteiden tuotannon huono kannattavuus sekä kehitystarpeet niin
valmistusteknologiassa kuin tuotteiden optimoinnissa käyttäjän tarpeita vastaaviksi. Myös eri tuotteiden
saatavuus maan eri osissa vaihtelee.

Käy lukemassa koko julkilausuma ja lisätietoa aiheesta nettisivuilta: www.ravinnekierto2030.fi 

Lisätietoa: 
● Baltic Sea Action Group, toimitusjohtaja Laura Höijer, laura.höijer@bsag.fi, 050 586

2680, www.bsag.fi

● Kierrätysteollisuus ry, toimitusjohtaja Mia Nores, mia.nores@kierrätysteollisuus.fi , 044 330 0928,
www.kierratysteollisuus.fi

● John Nurmisen Säätiö, meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström, ulla.rosenstrom@jnfoundation.fi,
050 382 7781, www.johnnurmisensaatio.fi

● Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, asiantuntija (ympäristö) Airi Kulmala,
airi.kulmala@mtk.fi, 0400 755 454, www.mtk.fi
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● Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, toiminnanjohtaja Anna
Virolainen-Hynnä, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400 987 805, www.biokierto.fi

● ProAgria Keskusten Liitto, projektipäällikkö Karoliina Aalto, karoliina.aalto@proagria.fi, 044 420
9011, www.proagria.fi

● Suomen Kiertovoima ry, toimitusjohtaja Jutta Laine-Ylijoki, jutta.laine-ylijoki@kivo.fi, 040 522 8580,
www.kivo.fi

● Viherympäristöliitto ry, toiminnanjohtaja Taavi Forssell, taavi.forssell@vyl.fi, 040 197
1273, www.vyl.fi
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