
 

 

 

5.12.2022 

1 

 

 

Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi 

ympäristökorvauksesta  

 

Ravinteiden kierrätyksen edistämiseen liittyvien toimien osalta ympäristökorvausmekanismi on kansallisen 

strategisen suunnitelman toimenpiteistä keskeisin. Ympäristökorvausmekanismi mahdollistaa orgaanisten 

lannoitevalmisteiden ja lannan hyödyntämisen biokaasulaitoksissa, mutta suurena lisäkannusteena sitä ei 

voi nykyisellään valitettavasti nähdä. Kaikki orgaanisia lannoitevalmisteita ja biokaasua koskevat 

toimenpiteet ovat valinnaisia (§17 orgaanisia ravinteita koskeva valinnainen tilakohtainen toimenpide; §24 

kiertotalouden edistämistä koskeva lohkokohtainen toimenpide).  

Tarve ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotannon lisäämiseksi on selvä kansallisen ravinne- ja 

energiaomavaraisuuden parantamisen ja päästöjen vähennyksen näkökulmista. Nyt kuitenkin biokaasun 

tuotannossa hyödynnetään ainoastaan prosentti vuosittain syntyvästä lannan ja ruuantuotannon 

sivuvirtojen määristä, vaikka potentiaalia olisi kestävästi useaan kymmeneen prosenttiin.  

CAP27 on määritelty kansallisessa ilmastopolitiikassa (MISU, KAISU) keskeisimmäksi työkaluksi vähentää 

maatalouden ja maankäyttösektorin päästöjä. Näihin toiveisiin ja ilmastotyötehtävään nähden 

ympäristökorvausmenettelyn toimenpiteet ovat niin ikään verraten vaatimattomia. Nyt tarvittavat 

kannusteet biokaasun ja tätä kautta kierrätysravinteiden tuotannon ja kulutuksen kasvattamiseksi tulee siis 

saada toisaalta, kuten teollisuuden ravinnekiertokorvauksen ja investointitukien kautta. 

 

17 § Orgaanisia ravinteita koskeva valinnainen tilakohtainen toimenpide:  

 

Kannatamme sitä, että orgaaniset ravinteet ovat ympäristökorvauksen piirissä. Haluamme kuitenkin todeta, 

että pykälän 17 lannan kierrätystä koskevat toimenpiteet ovat erittäin kunnianhimottomia. Luonnoksessa 

esitetään nyt, että vaatimus täyttyy, kun tila kierrättää lantaa minimissään 25 kuutiota vuodessa. 

Käytännössä tämä vastaa kahden naudan tai reilun kymmenen kanan tai broilerin vuosittaista lantamäärää. 

Tämän kokoisia tiloja ei Suomessa ole ollut pitkään aikaan.  

Esitämme, että 17§:n lannan kierrätykseen liittyviä kohtia muutetaan siten, että kierrätysmäärä olisi 

20 % tilan laskennallisesta lantamäärästä, kuitenkin vähintään 25m3/vuosi. Näin voitaisiin varmistaa, 

että ympäristökorvausjärjestelmä toisi kaivattua vipuvaikutusta biokaasulaitosinvestointien synnyttämiseksi. 

Prosentuaalinen osuus tilan laskennallisesta lantamäärästä varmistaisi sen, että eri kokoiset tilat olisivat 

samanarvoisessa asemassa.  
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24 § Kiertotalouden edistämistä koskeva lohkokohtainen toimenpide:  

 

Kannatamme sitä, että kiertotaloutta koskevien toimenpiteiden joukossa on erityyppiset orgaaniset 

lannoitevalmisteet.  
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