
Ravinteiden kierrätys

Fosforin ja typen talteenotto orgaanisista ravinnelähteistä -hanke. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä rahoitus.
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kasviravinteet! Liikalannoituksesta eroon

tukee elinkeinoja sekä 
luonnon hyvinvointia 
ja virkistyskäyttöä

Puhdas luonto

Olemme mukana 
ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluhankkeessa. 
Rahoituspäätöksen on 
tehnyt Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus.

Olemme kehittäneet ratkaisuja fosforin 
ja typen talteenottoon orgaanisista ra-
vinnelähteistä. Oman talteenottopilot-
timme ansiosta, olemme kehittäneet 
ratkaisuja erityisesti biokaasulaitoksien 

Ravinteiden kierrätyksen etuja

Ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluhanke 2020–2022

ravinteiden talteenottoon struviittina 
(MgNH4PO4•6H2O) ja muina fosfaattei-
na. Matalampien ravinnepitoisuuksien 
talteenoton kehitystä on myös mukana 
hankkeessa. Heinäkuussa voimaan tu-
levan uuden EU-säädöksen ja lannoi-
telain myötä, lannoitetuotemarkkinat 
avautuvat talteenotetulle struviitille ja 
useille muille fosfaateille.

Ratkaisumme vastaa kalliiden lannoi-
tehintojen ja lannoitteiden riittävyyden 
haasteeseen, kotimaiseen tuotantoon, 
kuten myös luontaisten mineraaliva-

rantojen hupenemiseen. Se tarjoaa 
hallitusti liukenevan kasviravinteen, 
joka tukee pelloilta tulevien valuma-
vesien hallintaa. Talteen otettu ravinne 
on kiinteässä muodossa, mikä helpot-
taa varastointia ja kuljetusta. Tämä 
tukee mm. kotieläintiloilta peräisin 
olevan fosforin viemistä kauemmaksi 
paikallisen fosforikuormituksen vähen-
tämiseksi. Myös ravinteita käsittelevä 
laitos saattaa hyötyä fosforin ja typen 
erottamisesta.

 Renotechin vetämässä hankkeessa 
ovat mukana Berner Chemicals Oy, Ga-
sum Oy sekä Owatec Group Oy.

Typpi, fosfori ja magnesium ovat tehokkaan 
ja ravintorikkaan kasvintuotannon tärkeitä 
ravintoaineita.

avuksi rehevöitymisen 
estämiseenkierrätyslannoite

Lannoitteiden neitseelliset raaka-aineet 
ovat rajallisia, ja ne ovat käymässä vähiin. 
Tarjoamamme vaihtoehto on kotimainen 
ja ekologinen. Se tukee lannoitteiden saata-
vuutta ja huoltovarmuutta, ja sisältää ravin-
toaineet kasveille sopivassa muodossa.

Ympäristön liiallinen ravinnekuormitus ai-
heuttaa erityisesti vesistöjen pilaantumista, 
ja vaikuttaa negatiivisesti sekä luonnon mo-
nimuotoisuuteen että hyödynnettävyyteen 
mm. kalataloudessa, matkailussa ja virkis-
tyskäytössä. 

Lietelantaa voi paikallisesti syntyä niin pal-
jon, että levitettävä määrä hehtaarille on 
korkea. Suurista levitysmääristä on vaarana 
päätyä ravinteita hallitsemattomasti vesis-
töön. Levityksestä tulee myös voimakas 
haju. Lietelannan kuljettaminen pitkän mat-
kan päähän ei ole järkevää. Ratkaisumme on 
ilmakuiva lannoitevalmiste, jonka kuljetus ja 
varastointi on helppoa.

Lannan ja nopealiukoisten lannoitteiden si-
sältämiä ravinteita voi päätyä luonnonvesiin, 
mikä aiheuttaa haitallista rehevöitymistä.
Kehittämässämme ratkaisussa pikaista liu-
kenemista ei tapahdu, mikä auttaa vähentä-
mään hallitsemattomia päästöjä.

Menetelmällä, ravinnelähteestä erotetaan 
ympäristölle haitalliset ammonium, typpi 
ja fosfori, ja ne muunnetaan maataloudessa 
hyödynnettäviksi raaka-aineiksi. Ratkaisu 
vähentää ympäristöä kuormittavien ravin-
teiden määrää ja rehevöitymistä.
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