
Tavoite
Suomen tavoitteena on puolittaa ruokahävikki ja kierrät-
tää 60 % kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteestä vuo-
teen 2030 mennessä. Vain lajiteltuna biojätteestä saa-
daan kotimaista biokaasua liikennepolttoaineeksi ja 
ravinteita hyödynnettäväksi uudelleen alkutuotannossa ja 
viherrakentamisessa.

Taustaa
Ruokajärjestelmä on riippuvainen ympäristöstään kuten 
puhtaasta vedestä ja viljelysmaan kasvukunnosta. Kierrätystä 
on tehty jo pitkään ja se kuuluu olennaisena osana myös 
tulevaisuuden hiilineutraaliin kiertotalouteen. Kiertotalous, 
luonnon monimuotoisuus ja ilmastotavoitteet linkittyvät 
vahvasti yhteen.

Ongelma
Ruokahävikki ja lajittelematon biojäte ovat resurssien tuhlausta 
ja aiheuttavat merkittäviä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. 
Muun jätteen joukossa biojäte menee hukkaan, heikentää 
muiden materiaalien kierrätysmahdollisuuksia ja vähentää 
poltettavasta sekajätteestä saatavan energian määrää.

Ratkaisu
Tehokkaan lajittelun ja kierrätyksen avulla jätevirtojen 
sisältämät arvokkaat resurssit saadaan hyödynnettyä 
uudelleen. Biojätteen lajittelu ja erilliskeräys ovat kiertota-
louden ytimessä ja tärkeä osa kestävää ruokajärjestelmää. 
Kierrätyslannoitteilla korvataan mineraalilannoitteita ja 
kierrätetään orgaanista hiiltä takaisin maaperään. Biokaasu 
on ympäristöystävällinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. 

ENERGIAA JA RAVINTEITA – EI JÄTETTÄ!

Biojätteen lajittelun 

hyödyt ovat ympäristölle 

moninkertaiset!

2019
yhdyskuntajätettä

syntyi yhteensä
3 122 705

tonnia

Biojätettä986 834 tonnia

Kotitalouksissa heitetään yli 300 miljoonaa kiloa 
biojätettä roskiin sekajätteen joukossa.

Biojätteen
kierrätysaste on*

44% 

Biojätteen 
kierrätysastetavoite on

 60%

Biojätteen määrä, kierrätys ja hyödyntäminen

* Vaihtelee paljon alueittain



Tavoite
Kierrätysravinteiden käyttöä tulee lisätä ja korvata niillä 
neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita. 
Kierrätyslannoitteet ovat ympäristöystävällinen ja kestävä 
vaihtoehto ja ne parantavat maan kasvukuntoa sekä 
elinvoimaisuutta. Ravinteiden kierrätys lisää myös kansallista 
resurssien omavaraisuusastetta.

Taustaa
Ihmisen toiminnan seurauksena planeettamme reunaehdot 
ovat ylittyneet etenkin ilmastonmuutoksen, luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemisen, fosforin ja typen kierron 
sekä maankäytön muutosten osalta. Kierrätyslannoitteilla oli-
si mahdollista kattaa kasvintuotannon tarvitsema fosfori lähes 
kokonaan ja suuri osa tarvittavasta typestä.

Ongelma
Neitseelliset mineraalivarat ovat rajallisia ja ne tuodaan 
pääasiassa ulkomailta. Suurin osa lannoitteena käytettävästä 
fosforista louhitaan fosforikaivoksilta ja typen sidonta 
ilmakehästä kuluttaa paljon fossiilisia polttoaineita. 
Viljelysmaan elinvoimaisuus on monin paikoin heikentynyt.

Ratkaisu
Kun lajiteltu biojäte toimitetaan kierrätykseen, saadaan 
uusiutuvaa energiaa ja lannoitevalmisteita ruoantuotantoon 
ja viherrakentamiseen. Kierrätyslannoitteiden sisältämä 
orgaaninen aines parantaa maan pieneliötoimintaa ja 
vesitaloutta sekä vähentää eroosiota, jolloin viljelysmaan 
kasvukunto ja maaperän hiilensidonta tehostuvat. 
Jätteenkäsittelyn päästöt pienenevät orgaanisen jätteen 
tehokkaalla kierrättämisellä. 

RAVINTEET KIERTOON LUONNON JA MAAPERÄN HYVÄKSI

Kierrätyslannoitteilla ja 

maanparannusaineilla 

voidaan vähentää 

mineraalilannoitteiden 

käyttöä ja niiden 

valmistuksen ja kuljetuksen 

aiheuttamia CO2-päästöjä
Suomessa syntyy ravinnepitoisia biomassoja 
vuosittain yli 21 miljoonaa tonnia (Luke)

Kierrätettävissä oleva fosfori 26 000 t/v
– kattaa reilusti Suomen vuosittaisen

kasvintuotannonvaatiman määrän

Fosfori on kasveille välttämätön, 
niukaksi käyvä uusiutumaton luonnonvara

Ruoantuotannossa 
typpilannoitteen 
valmistus on merkittävä 
ympäristövaikutusten aiheuttaja 



Huoltovarmuutta

Liikennebiokaasua
400 000 autolle

Jätteenkäsittelyn
metaanipäästöjä  

CO2-päästöjä
950 000 tonnia

vuodessa  

Tavoite 2030:
biokaasua 4 TWh 

Vähemmän Enemmän

Tavoite
Biokaasu  tarjoaa kotimaisen, uusiutuvan ja jopa hiilinegatii-
visen ratkaisun päästöjen vähentämiseen. Biojätteilläsi 
kulkee yhä useampi bussi ja niillä kasvaa monet kasvit ympäri 
maan. Biokaasu edistää ruokajärjestelmän monipuolisuutta 
ja elinvoimaisuutta sekä vahvistaa aluetaloutta ja parantaa 
huoltovarmuutta. Tulevaisuudessa ruokaturva, tuotannon 
kestävyys ja ravinteiden käytön tehokkuus ovat avainasemassa.

Taustaa
Kiertotaloutta kannattaa edistää etenkin niillä aloilla, jotka 
käyttävät paljon energiaa ja luonnonvaroja. Biojätteen kannal-
ta keskeistä on ehkäistä jätteen syntyä ja tehostaa hyötykäyttöä 
ja kierrätystä. Kasvattamalla biojätteen keräysastetta tuotetun 
biokaasun määrää saadaan nostettua vaikka sen syntymistä 
vähennetään. 

Ongelma
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on ollut viime vuosina 
41 prosenttia ja biojätteestä päätyy sekajätteeksi peräti 
60 prosenttia. Syömäkelpoista ruokaa haaskataan 
Suomessa koko elintarvikeketjussa 10-15 %. Kotitalouksien 
ruokahävikki vastaa noin 100 000 henkilöauton vuosittaisia 
hiilidioksidipäästöjä. 

Ratkaisu
Nostetaan biojätteen lajittelu 100 %:iin ja otetaan biokaasun 
tuotantopotentiaali maksimaalisesti käyttöön. Biokaasun 
tuotannolla voidaan vähentää jätteen käsittelyn, maatalou-
den, teollisuuden ja energian tuotannon CO2-päästöjä. 
Biokaasuautolla on noin 85–95 % pienemmät elinkaarenai-
kaiset kasvihuonekaasupäästöt fossiilisiin polttoaineisiin 
verrattuna.

KESTÄVÄÄ ENERGIAA JA POLTTOAINETTA 

Päästöjä voidaan vähentää 

käyttämällä biokaasua ja biometaania 

sähkön- ja lämmöntuotannossa, 

liikennepolttoaineena ja 

teollisuussovelluksissa

Käsittelyssä 7 milj. tonnia

org
aanisia jätteitä ja sivuvirtoja

Kierrätyksessä 6 000 tonnia

fosforia ja 28 000 tonnia typpeä
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Tavoite
Oikein toteutettuna ravinteiden kierrätyksessä on huima 
potentiaali, joka tulisi valjastaa käyttöön. Orgaaniset jätteet, 
tähteet ja sivuvirrat voidaan jalostaa arvokkaiksi lopputuot-
teiksi, kuten kierrätyslannoitteiksi, kierrätysravinteiksi ja 
uusiutuvaksi energiaksi. 

Taustaa
YK:n kestävän kehityksen eli Agenda 2030 tavoitteet liittyvät 
monin tavoin kiertotalouteen. Esimerkiksi kestävä maatalous 
ja ruokaturva, puhdas vesi ja sanitaatio, edullinen ja puhdas 
energia, kestävä kulutus ja tuotanto, ihmisarvoinen työ ja 
taloudellinen kasvu, kestävä teollisuus, kestävät kaupungit ja 
yhteisöt ja vedenalaisen ja maanpäällisen elämän suojelu ovat 
suoraan tai välillisesti linkittyneinä myös biokiertotalouden 
edistämiseen.

Ongelma
Globaali materiaalinen jalanjälki on edelleen kasvanut viime 
vuosikymmeninä ja planeetan reunaehdot ylittyneet monelta 
osin. Kiireellisimpiä toimia tarvitaan ilmastonmuutoksen 
ja biodiversiteettikadon torjumiseksi, sekä typen ja fosforin 
kierron häiriöiden ja maankäytön muutosten vaikutusten 
suhteen. Toimia on tehtävä niin globaalisti kuin paikallistasolla. 

Ratkaisu
Siirtyminen ekologisesti kestävään yhteiskuntaan on 
välttämätöntä. Hiilineutraalissa kiertotalousyhteiskunnassa 
biojäte lajitellaan ja syntyvät sivuvirrat hyödynnetään. Jätteet 
toimivat resurssina ja biomassojen virtauksista luodaan 
lisääarvoa, työtä ja elinvoimaa. Materiaalitehokkuus säästää 
luonnonvaroja ja hillitsee ilmastonmuutosta.

BIOKIERTO YMPÄRISTÖRATKAISUNA

Vuoteen 2035 mennessä 

resurssituottavuus ja materiaalien 

kiertotalousaste kaksinkertaistetaan, 

ravinteet kierrätetään ja

ruokahävikki on puolitettu.*

Kiertotalous mahdollistaa 
luonnonvarojen käytön 

vähentämisen

© SYKE. Lähde: Berg ym. 2019. SYKE Policy Brief 30.9.2019.

Kierrätyslannoitteet ja 
maanparannusaineet lisäävät 
orgaanisen aineksen ja hiilen 
määrää viljelysmaassa, mikä 
rikastuttaa mikrobitoimintaa, 
parantaa maaperän rakennetta 
ja vedenpidätyskykyä.

Biokaasulla korvataan fossiilisia 
polttoaineita liikenteessä ja 
sähkön- ja lämmöntuotannossa ja 
teollisuussovelluksissa.

Orgaaniset ja synteettiset raaka-
aineet biopohjaisten tuotteiden 
valmistukseen.

* KIertotalousohjelma 2021


