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Energiamurros / vihreä siirtymä
Huoltovarmuus / Ravinne- ja energiaomavaraisuus

Kiertotalous / Kestävä kasvu
Ilmastotavoitteet / Hiilineutraalisuus

Vesien suojelu

2022

Maatalouden 
huoltovarmuus-
paketti 2022-2025

Jätevesien ravinteiden talteenotto ja ravinteiden 
kierrätyksen symbioosit yhdyskunnissa 

5 milj. € 45 milj. €

13 milj. € • 2 hakukierrosta
• 4 hanketta käynnistynyt

• Jatkuva haku auennut 26.10.2022
• Vuoropuhelua potentiaalisten 

hakijoiden kanssa

http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys


Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeet
Maatalouden huoltovarmuuspaketti 2022 - 2025

Tavoitteet
• Parantaa ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta, edistää turvallisten lannoitevalmisteiden valmistamista, mahdollistaa kannattavan 

kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä ja vauhdittaa vihreää siirtymää.

Teemat
• Yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden ravinteiden tai ravinteiden ja orgaanisen aineen kierrätys, talteenotto tai hyödyntäminen
• Ravinteiden kierrätyksen symbioosit, joissa toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen yhdyskuntien ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja 
• Yhdyskuntien jätevesien energiapotentiaalin hyödyntäminen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantaminen

Hanketyypit
• Investoinnit ja TKI-hankkeet
• Ravinteiden talteenoton kehittyneet ja käyttöönottovalmiit tekniikat, turvalliset lopputuotteet, yhteistyö, vaikuttavuus, tutkimus käytäntöön, tietopuutokset 

Määräraha ja tuki-intensiteetti
• 45 miljoonan euroa vuosina 2022 – 2023, käyttö vuoden 2025 loppuun mennessä (15 milj. euroa 2022, 30 milj. euroa 2023)
• Avustuksen tukiprosentti määräytyy avustuksen saajan koon ja hanketyypin (TKI vai investointi) mukaan ja on tilanteesta riippuen tyypillisesti välillä 25 – 70 % 

Kuka voi hakea
• Kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat sekä yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt

Aikataulu
• 1. hakukierros aukesi 26.10.2022, hankkeet voivat käynnistyä hakemuksen jättämisen jälkeen/keväällä 2023
• Jatkuva haku, hakemusten käsittely neljännesvuosittain

https://ym.fi/hankehaut


Hankkeet kartalla
www.ym.fi/ravinteidenkierratys → Rahoitetut hankkeet  

Jätevedet ja 
lietteet 18%

Koulutus, 
neuvonta, 

toimintamallit
12%

Vesiensuojelu 
16%Kierrätysravinteet 13%

Maatalouden 
biomassat ja 
sivuvirrat 8%

Symbioosit 4%

Energia 30%

http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys
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Kiitos! 
Riikka Malila
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