
Tahtotilasta maatilaan: 
Yrityksen, säätiön ja 

pilottitilan keinot 
Saara Kankaanrinta 

-Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Soilfood Oy 
-Perustajajäsen, hallituksen jäsen BSAG säätiö 

-Hallituksen jäsen, Gold & Green Foods 
(nyhtökaura) 

-Hallituksen jäsen, Carbon to Soil EMEA 
-Kaksi pilottimaatilaa: 

Qvidja (Suomen vanhin kartano Paraisilla) 
Tenhola (luomutila Paraisilla, vuokr. Pargas 

Gård) 



Maanviljelyksen 
viimeiset 70 vuotta 
kertovat surkean 

tarinan… 



Järjetön 
GLOBAALI 
lihantuotanto: 
80% 
antibiooteista 
maissiruokituille 
eläimille 



Pala sademetsää muuntuu suomalaiseksi possuksi? 
 



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Eroosio eli maata kuluu pois, koska sitä ei pidä kasassa enää juuret eikä hyvä rakenne (vedenpidätyskyky ja riittävä määrä orgaanista ainesta). Ylilaidunnus. Suolaisen veden pääsy makeaan pohjaveteen.



Teollinen 
maatalous  
100 vuotta:  

 
-75% crop 

diversiteetistä 
-33% kaikista 
eläinlajeista 



Keltainen meri 

Lake Erie 

Itämeri 

Meksikonlahti 



uusi ilmasto Suomeen  
– ovatko pellot siihen valmiita?  
 
Maailmalla kuivuus, tulvat, maatalouden 
romahtaminen  
= nälkää, kurjuutta ja konflikteja, pakolaisvirtoja 



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Linkit: http://www.dw.de/migrants-in-italy-struggle-against-illegal-status-exploitation/a-17168175http://www.dailymail.co.uk/news/article-2303943/Britains-vegetable-garden-The-sea-Spanish-greenhouses-large-Isle-Wight-food-eat-grown.html



       

MITEN 
PIELEEN 
TÄMÄ VOI  

VIELÄ 
MENNÄ.  



Tai  

MITEN 
NOPEASTI 

MUUTOS VOI  
ONNISTUA! 



Suomi voisi olla 
esimerkkimaa ravinteita 
kierrättävästä ja hiiltä 
sitovasta 
maataloudesta.  
 

Pienuus on etu. 





Pilottimaatilat – 
kehitystä ja oppia 

• Konkreettinen paikka avaa ihmisille asiaa tehokkaasti: Ravinteiden 
kierrätyksen, hiiltäsitovan ja päästöttömän ruoantuotannon kokeilutila. 
Mahdollisimman suuri elonkirjo maan päällä ja alla. Eläinten 
hyvinvointitila.  

• Perushomma sama kuin kaikessa: pitää itse tehdä, jotta ymmärtää ja 
pysyy kartalla 

• Ensimmäinen kuivamädätyslaitos, josta liikennepolttoainetta. Rejektin 
optimointi lannoitteeksi. 

• Tähän yhdistetään tulevaisuudessa häkäkaasun bakteerikäsittely (bakteeri 
irrottaa puumassasta vetyä, ja se reagoi hiilimonoksidin kanssa metaania) 

->>> vaatii säätämistä, kokeilua, työtä jotta toimivana sovellettavissa 
muuallakin 

 



BSAG säätiö + Järki-hanke 
• Säätiö: Itämeri- ilmastotyöhön rakentavalla 

tavalla yli rajojen. Yksityinen sektori, julkinen 
sektori, kolmas sektori ja tiede ->  

• Säätiöllä mahdollisuus ratkaisukeskeisesti 
yhdistää voimat 

• Säätiöllä ’työnantajana Itämeri’ = 
mahdollisuus katsoa kokonaisuutta, ajaa 
luonnon etua ja huomioida muiden realistiset 
ajurit ja reunaehdot, lobata luonnon puolesta 



Yritys – tarvitaan kestävää 
liiketoimintaa 

• Liiketoiminta on työkalu, selkeä väline (narulla ei 
voi työntää, mutta euro on hyvä konsultti) 

• Suomessa puuttuu vielä ravinteiden kierrätystä 
ratkaisevaa liiketoimintaa: tarvitaan lietteiden 
optimointia = ravinteet löytävät paikkansa, 
biologisen kasvukunnon tehostamista 

• Ei nopeaa exitiä varten, liiketoiminnan 
onnistuminen on indikaatio työstä 

• Soilfoodissa mukana kokemusta, osaamista, 
laajalti näköalaa ja paloa tehdä asiat oikein 



Soilfoodissa kysymme ja mietimme: 

Mitä maatalous 
 on  
5 vuoden kuluttua? 

voisi olla 



RUOKITAAN MAATA 
OIKEIN? 

Laajaan analyysiin 
perustuen varmistetaan, 
että maaperän kemia on 
tasapainossa (kaikki, ei 
vain pääravinteet) 
 
… jotta maan rakenne 
on kunnossa 
 
…jotta maan oma 
biologinen toiminta on 
parhaalla tasolla 





RAVINTEET 
KIERTÄVÄT? 

 Teollisuuden sivuvirrat ja 
käyttökelpoiset ravinteet sekä muut 
sivuvirrat jalostetaan lannoitteeksi – 
JA NIITÄ KÄYTETÄÄN OIKEIN 

 Elintarvikeketju ei ole enää 
hukkaputki kaivoksista/typpitehtaista 
ympäristöön & vesistöön 



VILJELIJÄ ON 

HIILENSITOJA? 
Maatalous on suuri 

ilmastonmuutoksen aiheuttaja, 
mutta myös ratkaisija:  

 

Ainoa tiedossa oleva keino kääntää 
ilmastonmuutosta on sitoa hiiltä 

takaisin maahan. 



SOILFOODIN 
REJEKTIN/LANNAN 

OPTIMOINTI 
 Soilfoodin toimintamalli 

kierrätysravinteiden lannoituskäytössä 
mahdollistaa viljelijän mittavat säästöt 
kustannuksissa – 30-35%.  

 
 Lanta/rejekti analysoidaan, maa 

analysoidaan, ja ravinteet täsmäytetään 
(lisätään tarvittavat). Lannoite rakennetaan 
patentoidulla reseptillä, jossa on on 
maaperän mikrobitoiminan aktivoimisen 
kannalta paras hiili-typpi -suhde  



MITÄ MAATALOUS SIIS VOISI 
OLLA? 

• orgaanisia lannoitteita jalostetaan ja 
osin lannoittamisen paradigma on 
muuttunut 
 

• Orgaaninen tuotanto lisääntynyt – 
onko luomu osa myrkytöntä 
kierrätysmaataloutta vai erillinen, 
tiukempi systeemi? 
 
 
 
 



TUOTEKEHITYS meneillään 
”Peltolääkäri” – laaja maa-analyysipalvelu Eurofinsin kanssa, pilotti 

Kymenl. 
Starttityppi luomuun 
NPK optimointi luomuun 
Hivenlannoite 
Lannan optimointi tilatasolla ja syötteen/rejektin 

optim.biokaasulaitoksilla 
Combooster-lisenssi 
 
HANKKEET haussa/joissa mukana/tulossa hakuun 
Päästösäästö (maanparannusaineet ja boosterit) 
Osmo 
(osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä) 

       



 
TYÖKALUINA SÄÄTIÖ, YRITYS 
JA TILAT: 
 
samalla puheoikeus ruoan tuotantopanoksista, 
ruokaketju pikemminkin kuin  
vastakkainasettelu (tuottaja-kuluttaja) 
 
 
Kiitos ja hyvää kansainvälistä  
palkokasvien vuotta 2016! 
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