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Etelä-Satakunta on merkittävä elintarvikealan keskit-
tymä Suomessa: siellä sijaitsee yli 3700 maatilaa ja 
201 elintarvikealan yritystä, jotka prosessoivat ruokaa 
vihanneksista, perunoista, sokerijuurikkaasta, viljellyistä 
sienistä, siipikarjasta sekä Säkylän Pyhäjärvestä ja Itä-
merestä saatavasta kalasta. Kohti vesiviisasta kiertota-
loutta -hanke järjesti maaliskuussa 2016 Elintarvikeket-
jun kiertotalouspäivän Apetit Oy:n tehtailla Säkylässä. 
Päivän aiheena oli pohtia, miten alueen yritysten ja 
maatilojen sivuvirtoja voitaisiin nykyistä paremmin 
hyödyntää kiertotalouden periaatteiden mukaises-
ti – ja mitkä tekijät mahdollisesti estävät sivuvirtojen 
käyttöä. 

Koska hankkeessa on kyse vesiviisaasta kiertotaloudes-
ta, tapahtumapaikan valintaan vaikutti myös vesien-
suojelullisesti mielenkiintoinen Säkylän Pyhäjärvi (154 
km2), joka on yksi Euroopan tutkituimmista järvistä, 
jonka ekologista tilaa on seurattu pitkään. Järven 
valuma-alueella ja itse järvessä on toteutettu lukuisia 
vesiensuojelutoimia, joilla sen kuormitusta on saatu 
vähenemään. Suojelutoimilla on yhteys myös kiertota-
lousajatteluun.

Kiertotalousinnovaatioita vesiensuojelusta

Fosfori on keskeinen ja arvokas luonnonvara, jonka 
varannot ovat niukentumassa ja jota tulisi kierrättää 
nykyistä tehokkaammin ruoantuotannossa. Vesiym-
päristössä liiallinen fosfori sen sijaan on suurin syypää 
leväkukintoihin ja rehevöitymiseen. Vesistöistä fosfo-
ria voidaan poistaa tehokkaasti kalastamalla. Hoitoka-
lastukseksi määritellään sekä kaupallinen että tuettu 
kalanpyynti, jonka tarkoituksena on poistaa kalaa ja 
sen mukana ravinteita rehevöitymisestä kärsivästä 
vesistöstä. 

Pyhäjärven vedenlaadun heikkeneminen alkoi jo 
1950-luvulla lisääntyneen kuormituksen sekä siian 
ja muikun istutusten myötä. Pitkään liiallisen fosfo-
rin poistoon riitti näiden kaupallisten lajien tehokas 
pyynti, mutta 1980-luvulta lähtien rehevöityminen 
muutti järven kalastoa niin, että myös ei-kaupallisten 
lajien (kiiski, särki, kuore ja pieni ahven) pyyntitarve 
kasvoi. Tuettu hoitokalastus Pyhäjärvellä alkoi suoje-
luohjelman myötä 1995. Suojeluohjelma on edennyt 
rehevöitymiskehityksen pysäyttämisestä sisäisen 



kuormituksen vähentämisen kautta järven hyvän tilan 
ylläpitämiseen ja turvaamiseen. 

Saalismäärä ja tuetun hoitokalastuksen teho Pyhä-
järvellä on vaihdellut jääpeitteisen ajan pituudesta 
sekä käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen. 
Ilmastonmuutoksen myötä lyhentyneet talvet ja 
jääpeitteinen aika ovat pakottaneet syysnuottauksen 
aloittamiseen. Ilmastonmuutos myös lisää sadantaa 
ja kasvattaa ulkoista ravinnekuormitusta ja järven 
fosforikuormitusta. Ilmastonmuutoksen vaikutus 
virtaaman vaihteluun on kasvanut 2000-luvulla, jonka 
aikana on koettu niin suurin kuin pieninkin koskaan 

mitattu vuotuinen fosforikuormitus. Ilman jo tehtyjä 
suojelutoimia järven tilanne olisi nykyistä heikompi. 
Hoitokalastus toimii myös muuttuvassa ilmastossa, 
mutta sen tarve rahoituksineen on jatkuvaa. 

Kiertotalousinnovaationa voidaan pitää yli 20 vuotta 
kestäneen kehittämistyön tuloksena markkinoille 
nyt saatua järvikalapihviä, jonka Apetit Oy valmistaa 
Pyhäjärven kalasta. Särjen ja muun vähäarvoisena 
pidetyn kalan kaupallinen käyttö on suuri askel eteen-
päin ja oiva esimerkki vesiviisaasta kiertotaloudesta: 
hyödyntämätön resurssi on muutettu kiinnostavaksi 
ja kysytyksi tuotteeksi, jonka käytöllä on myönteinen 

Kuvio 1: Elintarviketuotantoa Satakunnassa

Lähde: Sikses parasta -hanke. Pyhäjärvi-instituutti, Satafood  ja ProA
gria Länsi-Suom
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vaikutus arvokkaan vesistön tilaan. Myös muiden 
Satakunnan järvien kalapotentiaalia selvitetään ja 
niiden laatua testataan. Yllättäen raaka-aineen saanti 
on ollut hyötykäytön haastavin vaihe. Vaikeinta on 
ollut sellaisten kalastajien löytäminen, jotka kykenevät 
toimittamaan riittävästi tasalaatuista kalaraaka-ai-
netta Apetit Oy:lle sekä huolehtimaan siitä, että koko 
raaka-aineketju on kunnossa. 

Elintarvikeketjun tiukka sääntely on suomalais-
tuotteiden kilpailuvaltti 

Suomessa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua 
sekä kasvien ja eläinten terveyttä valvoo Elintarvi-
keturvallisuusvirasto Evira. Alaa sääntelee sekä kan-

sallinen että EU:n yhteinen lainsäädäntö. Suomessa 
elintarviketurvallisuutta vaarantaviin riskeihin sekä 
eläinten ja kasvien terveyttä uhkaaviin tauteihin on 
varauduttu hyvin ennalta, minkä vuoksi esimerkiksi 
salmonellaa esiintyy Suomessa huomattavan vähän. 
Taustalla on ajatus, että riskien ja tautien ennaltaeh-
käisy on halvempaa tehdä alkutuotannossa kuin siivo-
ta jälkiä myöhemmin. Tiukka sääntely ja sen valvonta 
mahdollistavat osaltaan kansainvälisesti hyvämainei-
set, puhtaat suomalaiset elintarviketuotteet.

Evirassa kiertotalousasiat tulevat esiin eläinperäisten 
sivutuotteiden ja lannoitteiden sääntelyssä. Nämä 
eläimestä saadut sivutuotteet, joita ei ole tarkoitet-
tu ihmisravinnoksi, luokitellaan kolmeen luokkaan 

JÄRVIKALAPIHVI ON KIERTOTALOUTTA 
PARHAIMMILLAAN: HYÖDYNTÄMÄTÖN 
RESURSSI MUUTTUU TUOTTEEKSI, 
JONKA KÄYTTÖ PARANTAA VESISTÖN 
TILAA.



niiden ihmisille ja eläimille aiheuttaman riskin perus-
teella. Luokitus määrittelee sivutuotteen jatkokäytön 
mahdollisuudet ja hävitysmenetelmät. Sivutuotease-
tus koskee muun muassa kompostointi- ja biokaasu-
laitoksia. 

Lannoitetoimialan kulmakiviä ovat turvallinen ra-
vinnontuotanto, jätteiden käsittely ja ravinteiden 
kierrätys. Alaa sääntelee lannoitevalmistelaki, jonka 
tavoitteena on edistää hyvälaatuisten, turvallisten 
ja kasvintuotantoon sopivien lannoitevalmisteiden 
tarjontaa, sellaisiksi soveltuvien sivutuotteiden hyö-
tykäyttöä sekä riittävien tietojen antamista lannoite-
valmisteista niiden ostajille ja käyttäjille. Lannoitteeksi 
hyväksyttävällä tuotteella on oltava lannoitevai-
kutusta ja sen on oltava tasalaatuista, turvallista ja 
käyttötarkoitukseen soveltuvaa. Tuote ei saa sisältää 
vaarallisia aineita, tuotteita tai eliöitä, eikä se saa 
vaarantaa ihmisten, eläinten eikä kasvien terveyttä tai 
turvallisuutta. Lisäksi tuotteen käytössä on huomioi-
tava ympäristö. 

Lannoiteraaka-aineiden kirjo vaihtelee yhdyskuntien 
jätevesilietteistä sekä bio-, ruoka- ja puutarhajätteistä 
aina teollisuuden ja tuotannon erilaisiin sivuvirtoihin. 
Lopputuotteelle asetetuissa vaatimuksissa määritel-
lään raja-arvoja haitallisille aineille ja taudinaiheutta-
jille. Myös kasvimateriaalin vaaditut käsittelymenetel-
mät on määritelty tarkoin. Mikäli tuotteelle asetetut 
vaatimukset ja käsittelykriteerit eivät täyty, kyse ei ole 
lannoitteesta vaan jätteestä. Parhaillaan EU:ssa val-
mistellaan uutta lannoiteasetusta, jonka on tarkoitus 
tulla voimaan 2018 ja yhtenäistää EU-alueen lainsää-
däntöä, joka nykyisellään sisältää paljon kompromis-
seja ja vaikeitakin tulkinnanvaraisuuksia. 

Pohjavesivarojen parempi hyödyntäminen 

Satakunnassa kehitetään parhaillaan pohjavesiva-
rojen hyötykäyttöä, mikä on yksi edellytys alueen 
biotalouden edistämisessä ja teollisuuden kilpai-
lukyvyn vahvistamisessa. Elintarviketeollisuu-
den liiketoiminnan lisääntyminen ja viennin kas-
vu sekä uusien liiketoimintamuotojen houkuttelu 
alueelle edellyttävät nykyistä toimintavarmem-
paa vesihuoltoa. Kuntien ja alueiden keskeinen 
rooli on investoinneillaan mahdollistaa biotalou-
den ratkaisujen toteutumista, josta vesihuollon 
parantaminen on yksi esimerkki. 

Haastava kierrätys: jätteistä rehua, lannoitetta tai 
biokaasua, mutta mitä tehdä lietteelle?

Tilaisuuden työpajoissa nostettiin esiin erityisesti kier-
totalouden haasteita, joita tuovat sekä tiukka sääntely 
että asenne- ja imago-ongelmat. Myös analyysimah-
dollisuuksien kehittyminen on luonut ongelmia, kun 
kaikkea voidaan mitata entistä tarkemmin, mutta tut-
kittua tietoa saadaan hitaammin. Esimerkiksi lannan 
käytöstä lannoitteena vihannestiloilla on tullut hyvin 
vaikeaa. Tähän syynä on erityisesti se, että elintarvi-
keteollisuus vaatii usein jopa Eviraa tiukempaa tasoa 
sopimusviljelijöiltään omien tuotteidensa laadun 
varmistamiseksi. 

Lannasta voidaan tehdä myös biokaasua, jonka tuo-
tantoon toivottaisiin paikallisia lannan prosessointilai-
toksia, jotta sitä hyödynnettäisiin tehokkaammin. Bio-



kaasun tuotantoteknologian kehittyminen ja kysynnän 
lisääntyminen mahdollistavat biokaasun tuotannon 
lisäämisen. Tällä hetkellä esimerkiksi biokaasuautot 
eivät ole Suomessa sähköautoihin verrattuna kovin 
tunnettuja ja uusia kannustimia tarvitaan. Ruotsissa 
biokaasuautojen hankintaa tuetaan julkisten hankinto-
jen kautta, voitaisiinko näin tehdä myös Suomessa?

Tiukka sääntely vaikuttaa elintarvikeyritysten mah-
dollisuuksiin kierrättää sivuvirtojaan. Esimerkiksi 
Apetit Oy on päätynyt tällä hetkellä kompostoimaan 
tuotteisiin kelpaamattomat kasvinosat, vaikka niissä 
olisi vielä rehukäytössä arvokkaita ravinteita.  Apetit 
etsii parhaillaan uusia ratkaisuja, jotta tämä sivuvirta 
saataisiin korkeamman arvon hyötykäyttöön. 
Erityisen haastava kysymys elintarvikeketjun kierto-
taloudessa on liete, jota syntyy biokaasulaitoksista. 
Brändi- ja asenneongelmien lisäksi käyttöä estävät 
niin vastuukysymykset kuin väkilannoitteiden (edel-
leen halpa) hinta. Samalla kuitenkin nähdään, että 
tilanne voisi parantua ymmärryksen parantuessa, eli 
tutkitulle tiedolle vaikutuksista on kysyntää kiertota-
louden edistämisessä. 

Yhteistyön löytyminen 

Kiertotalouden edistäminen vaatii yhteistyötä ja 
vuoropuhelua. Uusia innovaatioita voidaan saada 
aikaan rajat ylittävällä yhteistyöllä. Kumppanuuksien 
löytyminen vaatii yritystoimijoiden verkostoitumis-
ta, mutta myös kolmansia osapuolia, jotka auttavat 
haasteiden ratkomisessa. Tarvittavan osaamisen 
puuttuminen esimerkiksi biologian tai kemian alalta 
tai toisaalta lainsäädännön tuntemuksessa on iso 
haaste yrityksille. Viranomaisten neuvontatuki sekä 
sijoittajien löytyminen ovat avaintekijöitä kiertota-

Esimerkkiyritys Biolan: jätteestä resurssiksi

Suomalaisen teollisuuden piirissä on yrityksiä, jois-
sa kiertotalouden periaatteita on noudatettu jo 
vuosikymmenten ajan. Biolanin toiminta lähti liik-
keelle ongelmakeskeisesti, kun broilereita tuottanut 
yritys pohti mitä tehdä toiminnasta syntyvälle jät-
teelle. Jätemateriaalin näkeminen resurssina mullisti 
yrityksen toiminnan ja lopulta pakon sanelemasta 
käytännöstä tuli yrityksen pääbisnes, ja broilerin-
kasvatus myytiin pois. Nykyään raaka-aineena käy-
tetään myös monia muita sivuvirtoja, joita lannan 
lisäksi saadaan esimerkiksi metsäteollisuudesta.

Lannoiteala on tiukasti säädelty mm. hygieniasää-
dösten osalta, mikä asettaa haasteita uusien ma-
teriaalien käyttöönottoon. Isot tuotantomäärät 
tarkoittavat myös sitä, että materiaalia on oltava 
tiedossa jatkuvasti isoja määriä vakiomuotoisena, 
jolloin pienten määrien hyödyntäminen on vai-
keaa, eikä uusien raaka-aineiden nopea käyttöön-
otto ole mahdollista.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on tuonut 
yritykselle paljon raaka-ainetarjontaa, mutta uu-
sien tuotteiden kehittäminen vie aikaa ja riippuu 
myös lannoitelain tulkintakäytännöistä. Uuden 
lannoitenimikkeen hankkiminen Eviralta voi kes-
tää jopa vuosia. Tiukka sääntely on kuitenkin mah-
dollistanut edelleen uusien tuotteiden syntymisen 
pakollisesta toiminnasta: Biolan pesee ammoniak-
kipäästöt ilmasta maitohapolla, jolloin lopputuot-
teena muodostuu nestemäistä luomulannoitetta. 



loustoiminnan kehittymisessä. Raha on välttämätöntä 
uusien innovaatioiden toteuttamiseen ja kokeilujen 
mahdollistamiseen.

Tilaisuuden suosituksia toimijoille:

•  Tutkimus, käytännön pilotit sekä rahoitus ovat 
tarpeen kiertotalouden edistämisessä elintarvike-
ketjussa

•  Monipuoliset raaka-aineet ovat jo olemassa, nyt 
tarvittaisiin oikeat yhdistelmät sekä uusia tuottei-
ta, joilla saataisiin lisäarvoa

 TUTKIMUSTIEDOLLE LIETTEEN 
KÄYTÖSTÄ JA VAIKUTUKSISTA ON 
KYSYNTÄÄ.

•  Suomalaisen sääntelyn tiukkuus olisi nähtävä 
erityisesti vahvuutena kansainvälisillä markkinoilla, 
missä suomalaiset tuotteet ovat tunnettuja puh-
taudestaan
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