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Lausunto luonnokseen Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosiksi 

2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta  

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16188/2021  

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta lausua luonnokseen 

Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosiksi 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta. 

Maatalouspolitiikan uudistus vaikuttaa laajasti biokiertoalaan, sillä se luo lähtökohtia 

viljelijöiden mahdollisuuksiin ja halukkuuteen toteuttaa ravinteiden kierrätystä, 

hiilensidontaa sekä uusiutuvan energian tuotantoa. Jotta suomalainen maataloustuotanto 

voi pohjautua tulevalla rahoituskaudella kiertotalouden periaatteille ja samalla vähentää 

ympäristökuormitusta ja hillitä ilmastonmuutosta, tulisi toimenpidevalikoiman ja 

investointitukien kannustaa riittävästi ravinteiden tehokkaaseen kierrätykseen ja 

hiilensidontaan. 

SBB pitää hyvänä, että läpi suunnitelmaluonnoksen on nostettu esiin tarve pyrkiä kohti 

kiertotaloutta, ja nähty se ennemmin mahdollisuutena kuin rasitteena. Haluamme kuitenkin 

edelleen painottaa biokaasuntuotannon linkittymistä ravinnekierrätykseen, sekä oikein 

toteutettuna niiden seurauksena saatavia positiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ilmastolle. 

Lisäksi ehdotamme muutoksia tiettyihin toimenpiteisiin ravinteiden kierrätyksen ja 

tehokkaan käytön edistämiseksi.  

 

KOMMENTIT SUUNNITELMALUONNOKSEEN 

2.1 Erityistavoite 1: Tuki riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn 

varmistamiseksi koko EU:n alueella, jotta saataisiin parannettua elintarviketurvaa 

SBB pitää hyvänä, että kotimaisen ruoantuotannon kannattavuuden turvaaminen nähdään 

keskeisenä tavoitteena. Kuten tavoitteen ohessa mainitaan, Suomi sijaitsee kaukana EU:n 

suurista tuotantopanosmarkkinoista ja etenkin sen vuoksi myös Suomen huoltovarmuuden 

turvaaminen ruoantuotannon osalta on tärkeää. Kokonaiskestävyyden varmistamiseksi SBB 

pitää myös tärkeänä, ettei tukijärjestelmä luo esteitä kotimaisen ruoantuotannon 

kehittymiselle kohti kiertotalouden periaatteita. Nyt ympäristösitoumuksen lohkokohtainen 

toimenpide Kiertotalouden edistäminen ei mielestämme sellaisenaan kuitenkaan tue lannan 

käsittelyn ja käytön tehostamista, eikä se siten edistä tuottavuuden kasvattamista 
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tuotannontekijöiden tehokkaammalla käytöllä. SBB:n ehdotus toimenpiteen muuttamiseksi 

on myöhemmin kohdassa 5.2.1.1. Ympäristökorvaukset. 

 

2.4 Erityistavoite 4: Vaikuttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ja myös kestävä energia 

Ilmastotavoitteen osalta SBB haluaa huomauttaa, että ilmastonmuutosta hillitseväksi 

toimeksi tulisi lukea myös kierrätyslannoitteiden käyttö. Se korvaa neitseellisten, resurssi-

intensiivisten, fossiilisiin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin perustuvien 

mineraalilannoitteiden käyttöä. Lisäksi orgaaniset lannoitteet lisäävät maan orgaanisen 

aineksen määrää, joka sitoo hiiltä – toisin kuin tavoitteen tarveanalyysissa todetaan, on 

orgaanisen aineksen lisäys maahan lannoitteen muodossa jo tutkimuksissa todettu tavaksi 

kasvattaa maaperän hiilipitoisuutta. SBB haluaa myös tuoda esiin, että orgaanisten 

aineiden hyödyntäminen lannoituksessa lisää ravinneomavaraisuutta ja edistää 

kiertotaloutta. On myös huomattava, että komission 55-valmiuspaketti tuo mahdollisesti 

EU:hun tuotavalle fosforilannoitteelle hiilitullin tuoman lisäkustannuksen. 

Tavoitteen tarveanalyysissa ei anneta SBB:n mielestä riittävästi painoarvoa 

biokaasutoimenpiteiden vaikutuksista maataloussektorin päästövähennyksiin, jotka liittyvät 

etenkin lannankäsittelyyn ja varastointiin. Maatalousbiomassojen käsittely 

biokaasulaitoksessa mahdollistaa myös sen, että ravinteita voidaan kuljettaa kauemmaksi. 

Kasvitiloilla viherlannoitusnurmea voidaan hyödyntää biokaasulaitoksissa, jos eläintiloja ei 

ole lähellä, jolloin biokaasulaitos on mahdollistamassa ravinteiden kierrätystä ja 

hiilensidontaa. Biokaasua on mahdollista käyttää työkoneissa. On myös huomattava, että 

biokaasun hyödyntäminen laajemmin logistiikassa alentaa maataloustuotteiden 

hiilijalanjälkeä. SBB haluaakin korostaa biokaasulaitosten monipuolista kiertotaloudellista 

roolia maatalouden yhteydessä – biokaasua tuottaessa syntyy myös kierrätyslannoitetta, 

mikä vähentää tarvetta mineraalilannoitteille ja helpottaa esimerkiksi lantakeskittymien 

ravinteiden käytön optimointia jakamalla ne laajemmalle alueelle ja todelliseen tarpeeseen.  

 

2.5. Erityistavoite 5: Kestävän kehityksen edistäminen ja luonnonvarojen (kuten 

vedet, maaperä ja ilma) tehokas hoito 

SBB pitää hyvänä, että tavoitteeseen liittyen on tunnistettu tarve lannan prosessoinnille 

kuljetusta varten, jotta ravinteet voidaan hyödyntää niitä tarvitsevilla kasvinviljelytiloilla. 
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Ympäristösitoumuksen toimenpide Kiertotalouden edistäminen on esitetyssä muodossa 

kuitenkin ristiriidassa tämän tarpeen toteutumisen kanssa, mistä lisää kohdassa 5.2.1.1. 

Ympäristökorvaukset.  

Nurmibiomassan sisältämien ravinteiden tehokasta hyödyntämistä ei ole sen sijaan 

nostettu esiin, vaikka viherlannoitusnurmen ja muun ylimääräisen nurmen kerääminen 

biokaasulaitokseen ja vasta mädätysjäännöksen levittäminen pelloille tarkentaa 

lannoituksen ajoitusta ja paikkaa, mikä tehostaa ravinteiden kierrätystä. Lanta pelkästään 

on usein myös liian fosforipitoista kasvin tarpeisiin ja fosforirajoituksiin nähden – 

nurmimassa voisi tasapainottaa fosforin ja typen suhdetta sopivammaksi. SBB:n mielestä 

tulisi tuoda selkeämmin esiin mahdollisuus hyödyntää kasvibiomassaa ravinteiden 

kierrättämisessä ja energian tuottamisessa. Etenkin ekojärjestelmän nurmitoimenpiteiden 

sekä ympäristösitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden valikoiman seurauksena 

syntyy tällä tavalla hyödynnettäviä kasvibiomassoja. 

Erityistavoitteessa 5 todetaan myös, että orgaanisten ainesten ja lannoitevalmisteiden, sekä 

maanparannusaineiden käytön tehostaminen edistää kotieläin- ja kasvinviljelytilojen 

yhteistyötä. SBB:n mielestä CAP:n tulee luoda näiden lisäykseen kannusteita riittävästi, sillä 

peltoon lisääminen on suositeltavaa monesta syystä: se vähentää tarvetta 

mineraalilannoitteille, edistää ravinneomavaraisuutta ja suljetumpia ravinnekiertoja, sekä 

kasvattaa maaperän hiilinielua. Lannan levittämisen osalta on kuitenkin vältettävä uusien 

peltoalojen tekemistä lannanlevitystä varten. 

 

2.6. Erityistavoite 6: Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja 

ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä ja maisemia 

SBB pitää tärkeänä, että monimuotoisuuteen luettaisiin myös maaperän biodiversiteetti, 

jota ei ole tavoitteessa huomioitu tarpeeksi sen merkitykseen nähden – maaperän 

mikrobisto ja pieneliöstö vastaavat monen eri ekosysteemipalvelun tuottamisesta. 

Monimuotoisuus maaperässä on yhteydessä ravinteiden kiertoon, parempaan 

mururakenteeseen, pysyvien hiiliyhdisteiden syntyyn ja tautisuppressiivisuuteen, eli kykyyn 

ehkäistä kasvitauteja. Esimerkiksi orgaanisen aineksen lisäys voi olla hyväksi maaperän 

mikrobistolle ja se ruokkii maan pieneliöstöä sekä lisää sen aktiivisuutta ja määrää maassa. 
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Luonnonmukainen tuotanto nähdään usein monimuotoisuuden ylläpitämisen ja 

ravinteiden tarkan talteenoton ja hyödyntämisen suunnannäyttäjänä. Tavoitteen 

yhteydessä todetaankin sen olevan usein ympäristöllisesti kestävämpi tuotantotapa. SBB:n 

mielestä luomutuotannolle ominaiset kiertotaloudelliset toimintaperiaatteet ja 

monimuotoisuutta vaalivat käytänteet tulisi selvästi ottaa pyrkimykseksi myös 

tavanomaisessa tuotannossa ja siten luoda riittävästi kannusteita hyödyntää 

kierrätysravinteita nykyistä laajemmin kasvintuotannossa. 

 

3.2. Katsaus ympäristö- ja ilmastoarkkitehtuuriin 

Fosforin käytön rajoitusten siirtyminen kansalliseen lainsäädäntöön ja siten osaksi 

ehdollisuutta on SBB:n mielestä hyvä asia, mutta muutos pitää toteuttaa niin, ettei se estä 

ravinteiden kierrätystä. Monet kierrätysravinteet sisältävät fosforia, jota ei saa täysin 

poistettua, mikä jo nykyisellään paikoin tekee kierrätysravinnevalmisteiden käytön 

mahdottomaksi. SBB:n mielestä olisi siis tärkeää, että fosforin käytön rajoitukset 

muodostetaan niin, että kierrätyslannoitteiden valmistukseen liittyvät ravinnesisällön 

optimoinnin rajoitteet otetaan huomioon – tärkeintä olisi kuitenkin saada ravinteet 

ohjattua pelloille, joilla niitä tarvitaan kustannustehokkuus huomioiden. 

 

5.1.3 Ekojärjestelmä 

SBB haluaa korostaa ekojärjestelmän nurmitoimenpiteiden luovan mahdollisuuksia 

nurmibiomassan hyödyntämiseksi energiantuotannossa ja sitä kautta ravinteiden 

tehokkaassa kierrätyksessä. 

 

5.2.1.1. Ympäristökorvaukset 

Ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide Kiertotalouden edistäminen on SBB:n 

mielestä monella tapaa ongelmallinen aiemmin kuvattuihin tavoitteisiin ja 

ravinnekierrätyksen kannustamiseen nähden. Suunnitelmaluonnoksessa esitetyt 

toimenpiteet eivät nyt kannusta lannan prosessointiin ja kehittyneimpien 

kierrätyslannoitteiden valmistamiseen, mikä uhkaa pudottaa pohjan pois 

ravinnekierrätyksen tehostamistavoitteilta, ravinneylijäämäisten alueiden ravinteiden 

siirtotarpeilta sekä siten myös maataloussyötepohjaisen biokaasun edistämistoimenpiteiltä. 
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Kansallisilla toimilla tulisi pystyä varmistamaan, että kiertotalous todella edistyy. Esitämme 

seuraavat muutosehdotukset tilanteen korjaamiseksi.  

SBB esittää, että orgaanisen aineksen lisäykselle ja lietelannan sijoittamiselle osoitetaan 

omat tukensa, eikä niiden rahoitusta vähennetä, mikä mahdollistaa näiden toimenpiteiden 

toteuttamisen samalla lohkolla samana vuonna. Nyt kyseiset toimenpiteet ovat aiemmasta 

poiketen niputettu yhteen samalla kun hehtaarikohtaista rahoitusta on vähennetty. Siten 

esitetty toimenpide ei mahdollista orgaanisen aineen lisäämistä ja nestemäisten tuotteiden 

sijoitusta samalla lohkolla samana vuonna, vaikka Erityistavoitteessa 5 on todettu 

lietelannan levittäminen sijoittamalla yhdeksi tehokkaimmista keinoista vähentää 

maatalouden ammoniakkipäästöjä. SBB esittää kuutioihin sidotun levitysmäärän ehdon 

muuttamista siten, ettei se poissulje ravinnepitoisuuksiltaan väkevienkin orgaanisten 

lannoitteiden käyttöä kyseisessä toimenpiteessä. Esimerkiksi vaihtoehtoisesti siten, että 

levitysmäärä määritetään kasvien ravinnetarpeiden mukaan. Kuutioihin sidotut 

vähimmäislevitysmäärät ovat alentuneet aiemmasta, mutta edelleen ne estäisivät 

väkevämpien orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä. Tämä ei kannusta lantaravinteiden 

jalostamiseen väkevämmiksi ja siten kustannustehokkuuden kannalta kuljetettavammiksi 

tuotteiksi, vaikka investointeja lannan prosessointiin pidetään Erityistavoitteessa 5 tärkeänä 

ja vesiensuojelun kannalta olisi tärkeää laajentaa lannan hyödyntämisalueita. Samalla 

kuutioihin sidotut levitysmäärät voivat johtaa jopa ylilannoitukseen.  

 

5.2.3.1. Maatalousinvestoinnit 

SBB pitää hyvänä, että CAP tukee laajasti uusiutuvan energian sekä ympäristön tilaa ja 

kestävää tuotantotapaa edistäviä investointeja. Näiden merkitys vaikuttaa olevan kattavasti 

sisäistetty investointituissa. Erityistavoitteessa 4 kuitenkin todetaan: ”Tavoitteena on, että 

hajautettu energiantuotanto, pienen mittakaavan biokaasulaitokset ja jakeluverkot antavat 

maatiloille mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa energian myyntiin.” Tavoite on selkeästi 

ristiriidassa investointitukien ehtojen kanssa, jotka estävät pienen mittakaavan laitoksilla 

energian myynnin tilan ulkopuolelle. SBB:n mielestä olisi kannattavaa luoda investointituen 

ohelle menettelyt, jotka mahdollistavat energian ulosmyynnin myös pienen mittakaavan 

laitoksilla. Näin siirtyminen uusiutuvan energian myyjäksi ei olisi mahdotonta, jos 

esimerkiksi lähialueella sille alkaisi muodostua kysyntää. Tässä yhteydessä haluamme 
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muistuttaa, että maataloussyötepohjaisen biokaasun tuotannon edistäminen kaipaa eri 

hallinnonalojen välistä tiivistä yhteistyötä ja toimien tehokasta kokonaiskoordinointia.  

 

5.2.3.2. Yritysinvestoinnit 

Yritysinvestointeihin suunnattujen kokonaismäärärahojen tulee olla riittävän suuret, jos 

investointeja oikeasti halutaan lisätä.  

 

 

Lisätiedot 

Iiris Ryske 
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Eteläranta 10, 00131 Helsinki, Finland 

+358 50 918 2881 | iiris.ryske@biokierto.fi 
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