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Enemmän ruokaa, 
puhtaammin ja 

pienemmillä päästöillä



Soilfood tänään
• 23 teollista laitosta teollisten sivuvirtojen hyötykäytön piirissä
• 15 000ha peltoa kierrätystuotteiden piirissä, joka kattaa 0,8% 

Suomen viljellystä peltopinta-alasta
• 16 työntekijää, arvioitu liikevaihto n. 4,0meur (2017)

Sekä ihan oikeita 
tuloksia pelloilta

• Tattarin tilan 
luomusyysvehnäsato on 
kasvanut 230% yhteistyön 
alun jälkeen (2015) 

• Keskisato 2017 oli 4600kg 
ja sadon arvo 1900€/ha, 
kun se keskimäärin 
Suomessa on 480€ 

• Lannoituskustannukset 
eivät ole nousseet 
yhteistyön aikana



Kierrätetyt ravinteet (2016)

280 t typpeä
80 t   fosforia
60 t   kaliumia

100 t  rikkiä

Ravinnelietteistä	ja	-kuiduista	sekä	Maanparannuslannoksista

10 300 ha



Hiilitase (2016)

+ 5400 t
CO2-päästöjä	säästyi	korvaamalla	
mineraalityppeä.

28 000 t

kuljetuksen	ja	levityksen	CO2-päästöt- 1000 t

11 000 t

CO2-päästöjä	säästyi,	kun	kuituja	ei	poltettu.	
CO2-päästöjä	säästyi	käytettäessä	
kierrätyskalkkeja	kalsiittikalkin	sijaan.

+ 1000 t

= 33400 t

sitoutui	pitkäaikaisesti	
maaperään	

orgaanisena	hiilenä.

josta



KUITUJEN SISÄLTÄMÄ HIILI MAAHAN

10 800 t hiiltä (CO2) sitoutuu vuosittain maanparannuskuiduista pitkäaikaisesti maaperään. 
Tämä vastaa 1350 metsähehtaarin vuosittain sitoman hiilen määrää.

10800 t = 1350 ha



KESTÄVYYS

10 800 +
200 t CO2N

162 t

Soilfoodin kokonaispalvelun avulla voidaan korvata vuodessa 162 t mineraalityppeä sekä säästää 
11 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 2340 henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

2340
Biokaasuautoja oli 

käytössä 1/2017 
2500kpl



1. Onko poltto aina mielekästä?



Louhitaan 
kaivoksesta 

Ostetaan 
norjalaisilta 
vuosittain yli 

200 M€ - raha 
pois Suomesta

Kuluttaa runsaasti 
fossiilista energiaa

Vie maasta 
hiiltä ja 
vahingoittaa 
maaperää

Itämeri- ja 
ilmastopäästöt

VILJELYKIERTO-
MALLI JA 
OSAAMINEN

RAVINTEET 
KIERTÄMÄÄN: 
korkealaatuinen 
viljelyosaaminen 
tärkeää, ravinteiden 
pitää löytää paikkansa. 

Älykästä ja hyödyllistä 
kierrätystä –
EI dumppaukselle

2. Lannoittamiseen muutos



Orgaanisten sivutuotteiden käytön hierarkia tulee ohjata (koska jätteitä ei meidän maailmassa ole)

1. Mahdollisimman korkea-arvoinen käyttö 
(materiaalina ja raaka-aineina esim. Rakentamisessa; eristeet, lastulevyt, viherrakentamisessa 
katteet ja kasvualustat ja maataloudessa lannoitteina ja maanparannusaineina)
2. Poltto
3. Kaatopaikka

Miksi hiilellä on merkitystä?

• Hiili on arvokkaimmillaan kun se on poissa ilmakehästä, mieluiten maatalousmaassa
• Hiilen sidonta maaperään on ainut ratkaisu estää ilmastonmuutos ja pelastaa ihmiskunta
• Siksi sen polttoa tulisi lähtökohtaisesti välttää, jos se voidaan mielekkäästi sitoa maaperään
• Esim. Metsäteollisuuden kuitulietteet joita Suomessa syntyy n. 400 000 t ka /a, 80 % poltetaan n. 

70 % kosteudessa fossiilisten apupolttoaineiden avulla
• Sama tilanne voi olla edessä yhdyskuntapuhdistamolietteillä, jos emme ymmärrä hiilen merkitystä
• Polttamalla hävitämme aina hiilen ja typen, sekä mikrobiologinen aktiivisuus
• Tuhkaan konsentroituu metallit, sekä hyödylliset että haitalliset

1. Onko poltto aina mielekästä?



Emission reduction 77%



2. Mitkä ovat tuhkan 
mahdollisuudet maataloudessa



2. Mitkä ovat tuhkan mahdollisuudet maataloudessa
• Hyödyt maataloudessa neutralointi, fosfori ja hivenet(B, Mn, Ca, S)

• Korvaa neitseellistä kalkkia ja keinolannoitteita

• Maatalouskäyttöä säätelee lannoitevalmistelaki

• Tuhkan hyötykäyttäjän tulee olla lannoitevalmistelain mukaan rekisteröitynyt toimija

• Yleisimmin rajoittaa Cd (2,5 mg/kg ka sallittu maksimi)

• Sallittu kertymä 1,5 g/ha/a viiden vuoden jaksolla: 7,5 g/ha yhteensä

• Esimerkiksi laajimmin käytetyllä tuhkalannoitteella, Kaipolan tuhkalla, tämä tarkoittaa korkeintaan 3,4 t ka/ha 
käyttömäärää viiden vuoden aikana kun oletetaan ettei muista lannoitteista tule kadmiumia

• Käytännössä, kun Cd alle 1,5 mg/kg ka(käyttömäärät tällöin mielekkäitä) niin tuhkat ovat erinomaisia ja 
edullisia maanparannusaineita

Soilfood on kiinnostunut maatalouskelpoisten tuhkien vastaanotosta 
hyötykäyttöön!



Tuhkat



Kuvia siitä itsestään



Kuvia siitä itsestään



KIITOS! 

Kiitos!


