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INFO LOUNAIS-SUOMEN RAVINNEKARTOISTA JA
TULEVASTA SUUNNITTELUSTA
Ohjelma

Muistathan!

•

Tilaisuus alkaa klo 9

•

Pidäthän mikrofonin mykistettynä ja
kameran poissa käytöstä.

•

Tervetuloa ja johdantoa aiheeseen /

•

Puheenvuoron voit pyytä Teamsin
Nosta käsi -painikkeella.

•

Ravinnekarttojen laskentaperusteet / Pekka Paavilainen,

•

Ravinnetilanteet Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa / Sanna Tikander ja Pekka Paavilainen

•

Miten alueiden ravinnetasapainot voivat tukea
biokaasuntuotannon lisäämistä alueilla?

•

•

Voit myös esittää kysymyksiä ja
kommentoida chattikentän kautta.
Pyrimme vastaamaan jo tilaisuuden
aikana, mutta keräämme kaikki
kommentit ja kysymykset talteen ja
tarvittaessa vastaamme myöhemmin.
Kysymyksille, kommenteille ja
vapaalle sanalle on varattu aikaa myös
tilaisuuden lopussa.

Sanna Tikander,
projektikoordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus
ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja tekijän kommentteja Petriina
Köngäs, ympäristösuunnittelija, Vahanen Environment Oy

•

Keskustelua aiheesta

•

Mitä seuraavaksi? Keskustelua

•

Tilaisuus päättyy 10.30

RAVINNEKARTAT OSANA SUSTAINABLE BIOGAS HANKETTA
Sustainable biogas -hanke pureutuu biokaasun tuotannon ravinnepäästöriskien hallintaan
Tavoitteena on tukea biokaasualan toimijoita, kuten yrityksiä, viranomaisia, oppilaitoksia sekä muita
asiantuntijaorganisaatioita
•

tuottamalla ohjeita ravinteiden hallintaan biokaasulaitoksissa ja mädätteen käytössä,

•

kehittämällä uusia työkaluja suunnitteluun, luvitukseen sekä kierrätysravinteiden markkinoiden edistämiseen.

•

Lisäksi hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä ja tietoisuutta ravinteiden hallinnan merkityksestä biokaasun tuotannossa.

•

Hanke aika 2020 - 2022

•

Kokonaisbudjetti 1 349 411 €

•

Rahoitus Central Baltic –ohjelmasta

•

Hankepartnerit:
•

John Nurmisen Säätiö

•

Varsinais-Suomen ELY-keskus

•

Suomen biokierto ja biokaasu ry

•

Latvian biokaasuyhdistys (Latvijas Biogāzes Asociācija)

•

Latvian valtion ympäristöpalvelut (Valsts vides dienests)

RAVINNEKARTAT OSANA SUSTAINABLE BIOGAS HANKETTA
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rooli hankkeessa
•

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa työpaketin 3 toteuttamisesta (Alueellisen
ravinnetasapainon huomioiminen suunnittelussa ja lupakäytännöissä)
•

Päivittää alueensa omat ravinnekartat ja laatii alueelle ravinteiden tasapainoisen
hallinnan suunnitelman yhdessä muiden toimijoiden kanssa

•

Tukee ja opastaa vastaavanlaisten karttojen tekemistä Ahvenanmaalle ja Zemgalen
alueelle Latviaan

•

Osallistuu myös muiden työpakettien eteenpäin viemiseen
asiantuntijaorganisaationa

•

Mukana hankkeessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö -vastuualue (Vesi- ja
Ympäristönsuojeluyksiköt), mutta myös Elinkeinot ja Liikenne vastuualueet ovat
antaneet asiantuntijatukea työhön.

RAVINNEKARTAT OSANA SUSTAINABLE BIOGAS HANKETTA
Sustainable biogas -hanke pureutuu biokaasun tuotannon ravinnepäästöriskien hallintaan

Lisätietoa hankkeesta:
• www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/kestävää-ravinteiden-käsittelyäbiokaasuntuotannossa
•

www.ymparisto.fi/kestavabiokaasutuotanto

• Sustainable Biogas | John Nurmisen Säätiö (johnnurmisensaatio.fi)
• Frontpage - Sustainablebiogas

LOUNAIS-SUOMEN RAVINNEKARTAT OSANA SUSTAINABLE
BIOGAS -HANKETTA
Satakunta ja Varsinais-Suomi hyviä case-alueita, koska
•

Pintavesien ekologinen tila monin paikoin heikko, etenkin
ravinnekuormituksen vuoksi

•

Alueilla muodostuu paljon ravinteita, typpeä ja fosforia, mm.
eläintuotannosta ja muun ihmisen toiminnan seurauksena

•

Peltoviljely ja eläintuotanto ovat eriytyneet tuotannollisesti toisistaan

•

Keinolannoitteiden hinnat nousussa.

•

Peltoviljelyssä kierrätyslannoitteilla voisi korvata merkittävän määrän
keinolannoitteista.

•

Aktiivista vesiensuojelutoimintaa ja aktiivisia eläin- ja kasvitiloja

•

Osana biokaasuntuotantoa käsitellään runsaasti erilaisia biomassoja ja
voidaan jalostaa niitä käyttökelpoisempaan ja kuljetettavampaan
muotoon. Biokaasuntuotanto myös keskittää biomassoja ja ravinteita
alueella.

•

Biokaasuntuotannolle kiinnostusta ja kysyntää

RAVINNEKARTAT OSANA SUSTAINABLE BIOGAS HANKETTA
•

•

Hankkeessa tuotettujen ravinnekarttojen tarkoitus on toimia työkaluina, kun pohditaan
ravinteiden hallintasuunnitelmia yhteistyössä Lounais-Suomen, Ahvenanmaan ja Latvian
Zemgalen alueiden eri sidosryhmien kanssa.
•

Alueellisten ravinnekarttojen tuottamaa tietoa biomassoista ja
ravinteista sekä peltoravinnetarpeista voidaan hyödyntää esimerkiksi biokaasulaitoksen
sijainnin ja toiminnan suunnittelussa.

•

Ihanteellisessa tilanteessa biomassojen jalostuslaitokset sijoittuisivat teknistaloudellisesti ja
ympäristönäkökohtien kannalta parhaisiin paikkoihin niin, että orgaaniset ravinteet saadaan
parhaiten hyödynnettyä ja vesistöpäästöjä syntyy mahdollisimman vähän.

Lounais-Suomen ravinnekartat eivät ole ainoita biokaasuntuotantoon ja/tai ravinteisiin
liittyviä tarkasteluja. Katso mm. seuraavat:
•

Biomassa-atlas, https://www.luke.fi/biomassa-atlas/

•

Ravinnelaskuri, Alueellisen ravinnekierron suunnittelutyökalu (Ravinnelaskuri)

•

Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrätystä (PJI ja Prizztech)

•

Pirkanmaan biokaasuverkosto, Pirkabio, https://pirkabio.fi/

RAVINNEKARTTOJEN LASKENTAPERUSTEET 1
• Laskettu orgaanisten ravinnejakeiden muodostuminen alueella. Tarkasteltu lannat
(eläinmäärän ja ominaistuotantoluvun mukaan), puhdistamolietteet, kotitalouksien
biojätteet (asukasluvun mukaan), teollisuuden orgaaniset jätteet ja maatalouden
sivuvirrat (peltopinta-alan ja kasviryhmän mukaan)
• Jakeista on laskettu Typpi ja fosfori taulukkoarvojen perusteella
• Laskettu fosforin tarve alueella kasvien ravinnetarpeen sekä peltojen
lannoitusohjeiden mukaisesti

• Tulokset näytetään paikkatietomuodossa 5 x 5 km ruuduilla
• Pinta-ala 30 275 km2, josta maatalousaluetta noin 459 000 ha.
• 19 biokaasu- tai kompostointilaitosta

RAVINNEKARTTOJEN LASKENTAPERUSTEET 2
Selite

Lukumäärä

Typpi / t

Fosfori / t

Tuotantoeläimet 9 059 000

21 592

4 221

Maatalouden
sivuvirrat

3 700

750

Jätevedenpuhdi 42
stamot

790

348

Teollisuus

27

1 014

211

Asukkaat,
biojäte

697 000

273

55

> 1 000 000 t

RAVINNETILANTEET
SATAKUNNASSA JA VARSINAISSUOMESSA
•

Tarkastelualueella muodostuu 5 658 t fosforia, josta
Satakunnassa 1 832 t ja Varsinais-Suomessa 3 826 t

RAVINNETILANTEET
SATAKUNNASSA JA VARSINAISSUOMESSA
• Tarkastelualueella muodostuu 28 266 tonnia
typpeä, josta Satakunnassa 9 641,5 t ja
Varsinais-Suomessa 18 624,5 t.

Peltojen ravinteiden vastaanottopotentiaalia laskettiin fosforille
Tarkastelualueella sijaitsevien peltojen fosforin vastaanottopotentiaali määritettiin kahdella
tavalla;
• kasvien fosforitarpeeseen perustuen (VE1) sekä
• peltojen keskimääräisten fosforisisällön ja maalajijakauman perusteella määritetyn
viljavuuden ja maatalouden ympäristökorvauksen sitoumusehtojen mukaisesti laskettuna
(VE2).
Tarkastelualueella sijaitsee yhteensä noin 457 900 hehtaaria peltoja.
Vuosittain viljelemätöntä tai muusta syystä lannoittamatonta peltopinta-alaa on yhteensä noin 48
690 hehtaaria eli noin 10,6 % alueen peltopinta-alasta. Lannoittamattomaksi alaksi on oletettu
suojavyöhykkeet, luonnonhoitopellot, ympäristösopimusalat sekä perinnebiotoopit. Näille
alueelle ei laskelmissa ole oletettu levitettävän fosforilannoitetta.

VE1: Kasvien fosforitarpeeseen perustuva fosforilannoituksen tarve
Kasvien fosforitarpeeseen perustuvassa tarkastelussa tarkastelualueella sijaitsevat
peltolohkot jaettiin kolmeen luokkaan lohkoilla viljellyn kasvilajin mukaan.
•

Pelloille levitettävän fosforin määrä laskettiin viljojen ja nurmien osalta Ylivainion ym.
(2014) julkaisussa esitettyjen kuntakohtaisten fosforin peltolevityskertoimien perusteella
(kg P/ha/vuodessa). Tarkastelualueen viljelysalasta yhteensä noin 351 400 hehtaaria
luokiteltiin tähän kategoriaan.

•

Alueella viljellään paljon myös muita kasvilajeja kuin viljoja ja nurmia kuten perunoita,
sokerijuurikasta sekä öljy- ja palkokasveja. Muiden kasvien fosforin lannoitustarve on
arvioitu TEHO Plus -hankkeen raportissa (Hannukkala ym. 2014) esitettyjen
tunnuslukujen perusteella. Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella satovaste
perunalle, porkkanalle ja sokerijuurikkaalle saadaan fosforilannoituksella 20
kg/ha/vuosi. Tämän perusteella on Karvianjoen ravinnekartoituksen kanssa yhtenevästi
muille lannoitettaville pelloille laskettu levitettäväksi 20 kg P/ha vuodessa.

•

Viljelemättömälle tai muusta syystä lannoittamattomalle peltoalalle (suojavyöhykkeet,
luonnonhoitopellot, ympäristösopimus alat ja perinnebiotoopit) ei laskettu levitettävän
fosforilannoitetta.

VE2: Peltojen vastaanottopotentiaaliin (maksimilannoitus) perustuva
fosforilannoituksen tarve
Peltojen vastaanottopotentiaaliin perustuva laskenta toteutettiin noudattaen
Ympäristökorvauksen sitoutumisehtojen (Ruokavirasto 2020b) mukaisia kasviryhmä- ja
viljavuusluokkakohtaisia fosforilannoituksen enimmäismääriä. Laskennassa on käytettylanta
poikkeusta, sillä tarkastelualueella syntyvästä fosforista 83 % on peräisin lannasta.
Peltojen viljavuusluokka määritettiin Suomen peltojen maalajit, multavuus ja fosforipitoisuus julkaisun (Lemola ym. 2018) julkaisun mukaisesti kuntakohtaisesti.
Viljelemättömälle tai muusta syystä lannoittamattomalle peltoalalle (suojavyöhykkeet,
luonnonhoitopellot, ympäristösopimus alat ja perinnebiotoopit) ei laskettu levitettävän
fosforilannoitetta.

FOSFORITASEET 1/3
Koko tarkastelualueelle syntyy kasvien
fosforitarpeeseen perustuvan
laskentatavan(VE1) mukaan 2 500 tonnia
enemmän fosforia kuin peltojen
kasvientarpeen mukaiseen lannoitukseen
tarvitaan.

FOSFORITASEET
2/3
Peltojen vastaanottopotentiaaliin perustuvan
laskentatavan (VE2) mukaan koko
tarkastelualueella syntyy noin 1 550 tonnia
vähemmän fosforia kuin tämän hetkisen
Ympäristökorvauksen sitoutumisehtojen
mukaisesti olisi pelloille mahdollista levittää.

FOSFORITASEE
T 3/3
• Tasekarttoja rinnakkainen
tarkastelu osoittaa selkeät
fosforin hot spot -alueet.
• Tarkempi tarkastelu
havainnollista, ettei fosforia
muodostu tai tarvita pelloilla
tasaisesti, vaan yli- ja
alijäämäalueet muodostavat
kartalle monimuotoisen
tilkkutäkin riippuen
pienalueiden elinkeino- ja
tuotantorakenteista.
• Yli- ja alijäämäalueiden
fosforitasapainoa tulisi
tasoittaa. Tämä edellyttää
biomassojen jalostamista ja
kuljettamista fosforin
ylijäämäalueilta alijäämäisille

Kartoitus osoittaa, että Lounais-Suomessa muodostuvat
orgaaniset massat sisältävät peltokasvien tarpeeseen nähden
lähes kaksinkertaisen määrä fosforia. Tästä Satakunnan
alueella ylijäämää on noin 831 tonnia ja Varsinais-Suomessa
1 708 tonnia vuodessa.
Tulos on suuntaa antava, sillä todellisuudessa kaikkia
muodostuvia ravinteita ei ole mahdollista hyödyntää
peltoravinteina tai muulla tavalla.

Tarkastelu kuitenkin osoittaa, että Lounais-Suomi voisi olla
peltoviljelyn osalta fosforiomavarainen ja fosforia riittäisi
myös muihin tarpeisiin, jos alueella muodostuvien
biomassojen sisältämät ravinteet hyöynnettäisiin nykyistä
tehokkaammin.

MITÄ SEURAAVAKSI? 1/3
Alueellisen tarkastelun lisäksi paikallinen tarkastelu on tärkeää

Tasapainoisen ravinteiden käytön
suunnitelma biokaasuntuotannon
näkökulmasta
Miten alueiden ravinnetasapainot voivat
tukea biokaasuntuotannon
lisäämistä alueilla?
•

Miten tasoitetaan pienalueiden välisiä ravinnetaseita? Miten
biomassojen jalostus osana biokaasuntuotanto voisi olla mukana?

•

Miten tieto alueiden biomassasuhteista ja ravinnetaseista
saadaan yrittäjien, kaavoittajien tietoon?

•

Miten olisi hyvä huomioida muut alueen toiminnot, kun
perustetaan biokaasulaitoksia tai eläinkeskittymiä?

•

Minkälaisista kartoituksista, tuesta, ohjauksesta, olisi hyötyä?

•

Miten lupa- ja valvontakäytännöillä voidaan edistää ravinteiden
jakautumista alueille?

MITÄ SEURAAVAKSI?
2 /3
Mentimeter kysely
• Kirjoita selaimen osoitekenttään
www.menti.com
• Syötä koodiriville 84419302 ja paina Submit

• Tekstikenttään vastaa kysymykseen ”Miten ja
missä ravinnekarttoja (tai niiden kaltaisia
tietoja) mielestänne parhaiten voisi hyödyntää
ja miten?
• Kun vastauksesi on valmis, paina Submit.
• Voit vastata niin monta kertaa kuin haluat.

MITÄ SEURAAVAKSI?
3/3
•

Tasapainoisen ravinteiden käytön suunnitelma biokaasuntuotannon näkökulmasta

•

Teemoittaiset työpajat vielä loppuvuodesta 22.11., 23.11. ja 25.11. klo 12-15
•

Aiheina miten ja miksi hallita alueiden biomassa ja ravinnevirtoja

•

Kutsut lähetetään tähän tilaisuuteen osallistuneille asiantuntijoille
a)

22.11. Luvitus ja valvonta (viranomaiset)

b)

23.11. Biomassoja jalostavat laitokset (biokaasu, kompostointi,
lannoitevalmistelaitokset, separointi tmv. biomassoja jalostava laitos)

c)

25.11. Biomassoja vastaanottavat/hyödyntävät tahot (teollisuus, maatalous,
viherrakentaminen)

•

Tarvittaessa tarkennetaan nyt päivitettyä kartta-aineistoa

•

Laaditaan alueellinen ravinteiden tasapainoisen hallinnan suunnitelma, jossa nyt esitetyt
kartat työn tukena.

SANNA TIKANDER
Project manager
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Email: sanna.tikander@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/kestävää-ravinteiden-käsittelyäbiokaasuntuotannossa
Lounais-Suomen Ravinnekartta

