Ruovikosta ruokapöytään – seminaari
Turussa 1.11.2017

Järki vahvasti mukana RR-seminaarissa
Ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa aidosti
Turussa Virastotalon auditorio 1.11.2017 täyttyi, kun kolmen hankkeen yhteinen loppuseminaari kutsui
ravinnekierrätyksen ääreen. Seminaarin järjestivät Ravinneneutraali kunta RANKU- ja Järkihankeperheeseen kuuluvat Ruokopelto- ja Järki Lannoite.
Selkeä viesti oli, että vaikka hankkeet päättyisivätkin, niin työ jatkuu. Päivän aikana puhuttiin paljon
tiedonvälityksestä ja tehokkaasta yhteistyöstä. Henki oli, että ”jokaisen ei tarvitse aloittaa kaikkea alusta”.

Keskustelut kävivät kiivaina seminaarissa ja jatkuivat vilkkaina myös tauoilla. Verkottuminen ja ideoiden
vaihto sujui Hanketorilla ja Virastotalon aulan seinälle kiinnitetyn maisemataulun edessä. Siihen jokainen
sai liimata askeltarransa, johon kirjoitti oman henkilökohtaisen lupauksensa kierrätyksen maailmassa.
Ruovikosta ruokapöytään -seminaarissa liikuttiin leveällä rintamalla ja vahvassa yhteishengessä.
- Ravinteiden kierrätys on tätä päivää. Kokeiluja on ja tietoa on, mutta nyt tarvitaan tehokasta tiedon
välitystä, ympäristöneuvos Tarja Haaranen sanoi jo avatessaan ravinteiden kierrätysseminaarin Turussa.

Askellupauksia
Näyttöä todellisista teoista, joita jokainen yksilö pystyy tekemään maailman pelastamiseksi saatiin, kun
seminaariväki kirjoitti askeltarroihin lupauksiaan kiertotalouden edistämiseksi. Eväitä uusiin ajatuksiin
singahteli seminaarin puhujilta sekä panelisteilta.
- Ravinnekierrätyksen jokainen askel vaikuttaa on tämän Ruovikosta Ruokapöytään - seminaarin kantava
ajatus, seminaarin puheenjohtaja Ravinneneutraali kunta RANKU-hankkeen projektikoordinaattori Sanna
Tikander painotti.
- Tärkeä viesti on, että tekeminen jatkuu, vaikka hankkeet päättyvätkin. Seminaarimme on osa satavuotiaan
Suomen tarinaa. Nyt mennään eteenpäin. Ympäristöstä ja resursseista on pidettävä hyvää huolta myös

tulevaisuudessa. Juuri sen kapulan halusimme nyt heittää eteenpäin, Tikander sanoo ja kirjoittaa omaan
askeltarraansa lupauksen:
Selvitän oikeasti mitä maksaisi ja miten olisi mahdollista rakentaa omaan talooni kuivakäymälä, enkä vaan
puhu, että tarttis, tarttis selvittää..

Seminaariväki teki askellupauksia pitkin päivää. Yksi lupasi olla heittämättä ruokaa pois, toinen vauhdittaa
kotikuntansa jätteiden käsittelyä, kolmas luopuu keinokuituvaatteista, neljäs vähentää tuontiruuan syöntiä,
viides pureutuu lantoihin, kuudes hiiliproblematiikkaan jne.

RANKU-hankkeen projektikoordinaattori
Sanna Tikander toimi seminaarissa
puheenjohtajana ja oli tyytyväinen
seminaariväen aktiivisuuteen ja kykyyn
katsoa eteenpäin.

Askeleita tarvitaan
- Kehitykseen tarvitaan toki isoja ylätason päätöksiä, mutta myös pieniä kokeiluja kentällä ja rohkeutta
riskin ottoon. Ruo´on peltokäyttö on esimerkki paikallisesta toiminnasta, joka ei sovi kaikkialle, mutta voi
olla erittäin hyvä ratkaisu ympäristön ja viljelijän kannalta paikallisesti siellä, missä ruokoa on, sanoi
seminaarin järjestelyjoukoissa puurtanut Ruokopelto-hankkeen koordinaattori Maria Yli-Renko.
Ilmastonmuutos kiihtyy ja maailman kaivannaisfosfori uhkaa loppua. Jos ravinteet eivät kierrä, eikä ruokaa
pystytä järkevästi tuottamaan, on edessä lohduton tulevaisuus. Nälkä ja luonnon likaantuminen ovat
lähellä.
- Eihän meistä kukaan sitä halua. Tahdomme syödä hyvää ruokaa kauniissa ympäristössä, Yli-Renko sanoo.

Ruokopelto-hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu tapoja, millä rantojen ruovikoituminen saataisiin kuriin ja
ruokomassa peltomaan parantamiseen sekä siihen varastoituneet ravinteet peltokasvien käyttöön.

Ruovikosta ruokapöytään -seminaarissa
kerättiin askelmerkkejä kohti
tehokkaasti toimivaa ravinteiden
kierrätystä. Luken erikoistutkija Sari
Luostarinen liimasi oman
askelmerkkinsä seminaarin maisemaan
ja lupasi opettelevansa ottamaan
sopivasti ruokaa buffetista.

Vauhtia askeliin
Perusasia on selvä. Ravinteiden kierrättäminen on tulevaisuuden avain. Töitä kierrätyksen eteen on tehty ja
tehdään koko ajan. Pitää olla uskallusta kokeilla uutta ja muuttaa omia toimintatapoja. Silloin niihin on
mahdollista löytää myös ratkaisuja.
Ruovikosta ruokapöytään -seminaarin hanketorilla kymmenet ravinnekierrätyksen parissa toimivat
hankkeet ja yritykset esittelivät saavutuksiaan, ja omia askeleitaan tällä pitkällä polulla.
- Monissa hankkeissa ja alan yrityksissä, kunnissa ja kansalaisten arjessa tehdään koko ajan työtä
ravinteiden mahdollisimman toimivan kierrätyksen onnistumiseksi. Onnistuminen edellyttää tutkimista,
kokeiluja ja innovaatioita. Ennen muuta koko kuvio on nostettava esiin omassa arjessa ja tekemisessä.
Jokaisen on hyvä tunnistaa ongelmat. Silloin niihin on mahdollista löytää myös ratkaisuja.
- Julkinen sektori on tärkeä toimija, Sanna Tikander korosti. Kunnilla on useita mahdollisuuksia edistää
kierrätystä vauhdittavia ratkaisuja alueillaan.

Hanketorilla yli kaksikymmentä hanketta,
yritystä ja muuta ravinnekierrätyksen
kentän toimijaa esitteli
aikaansaannoksiaan. Toripöytien ympärillä
käytiin vilkasta keskustelua ja verkotuttiin.

Seminaarin puuhaväki oli iloinen tekevästä ja innostuneesta tunnelmasta. Kuvassa Sami Talola, Julia
Ajanko, Sanna Söderlund, Sanna Tikander, Maria Yli-Ruoko, Hia Sjöblom, Kaisa Riiko, Eija Hagelberg ja
Leo Hari.

Samaan suuntaan
- Seminaarissa painotettiin laajan yhteistyön merkitystä. Kun yhteisellä asialla ovat ruuan tuottajat,
jalostajat ja kuluttajat on mahdollista päätyä hyviin ja toimiviin ratkaisuihin, sanoi Järki Lannoite -hankkeen
koordinaattori Kaisa Riiko.
Hän on työssään Järki Lanta- ja Järki Lannoite-hankkeissa hakenut käytännön ratkaisuja tuotantoeläinten
lannan tehokkaalle jatkokäytölle. Monet askeleet ovat lähteneet kulkemaan siihen suuntaan, että lannasta
voidaan tuottaa kierrätyslannoitetta. Samalla etsitään koko ajan parempia ja täsmällisempiä tapoja, joilla
lannoituksen kohdentaminen kierrätyslannoitteilla olisi tehokkaampaa.
- Nykyisin voidaan puhua ensimmäisen ja toisen sukupolven kierrätyslannoitteista, eikä vaan
kierrätyslannoitteista yleisesti, Riiko korosti.

Tiukkaa asiaa
Seminaari oli tiivis. Ykkösrivin asiantuntijat kertoivat näkemyksiään ja herättivät keskustelua
merkityksellisestä maaperästä, turvallisesta ravinnekierrätyksestä ja julkisten toimijoiden roolista.
Tahtotila tulevaisuuteen – paneelin puheenjohtaja, ympäristöneuvos Tarja Haaranen haastoi tähtäämään
tulevaisuuteen paneelikeskustelussa, jossa oli mukana keskustelijoita ravinnekierrätyksen eri askelmilta.

Teksti ja kuvat Hia Sjöblom

