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Ympäristöministeriön kärkihankkeen toteutuksesta 

vastaavat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta, Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Ruralia-

instituutti yhteistyössä Mäntsälän kunnan, Nivos Energia Oy:n ja 

paikallisten toimijoiden kanssa. Agroekologisten symbioosien 

verkostot -hanke on osa kestävien ruokajärjestelmien verkostoa, joka 

koostuu tämän hankkeen lisäksi Ahvenanmaan, Keski-Suomen, Järvi-

Saimaan ja Lapin alueellisen kestävän ruokajärjestelmän 

pilottihankkeista. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 398 

252 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren 

tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa 

hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -

kärkihanketta.      

Yhteistyössä:  

Date: 
00/00/00 

 



  

Visio 
Hankkeessa monistetaan agroekologisen symbioosin toimintamallia 
kunta- ja aluetasolla. (Agroekologisten symbioosien) Verkostomallis-
sa paikallinen ruoantuotanto ja siihen integroitu biokaasun tuotanto 
ovat yritys-, kunta- ja aluetaloudellisesti kannattavia.  
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Tavoitteet  
• Edistää paikallisten ruokajärjestelmien ravinteiden kierrätystä ja 

kuntien ravinneneutraaliutta. 
 

• Tuottaa tietoa ravinne- ja energiaomavaraisemman paikallisen  
ruokajärjestelmän ympäristövaikutuksista. 

 

• Tuottaa tietoa agroekologisten symbioosien verkoston 
aluetaloudellisista vaikutuksista.  

 

• Saada tietoa Palopuron agroekologinen symbioosi -pilotin  
energiantuotannosta ja ravinteiden kierrätysestä.  

 

• Herättää yhteiskunnallista keskustelua kestävästä, ravinteita 
kierrättävästä ja biotalouteen sopivasta tavasta tuottaa ruokaa. 

 

Toimenpiteet  
• Kartoitetaan biokaasutukseen soveltuvat ruokajärjestelmän  

sivuvirrat Nivos Energia Oy:n alueelta. 
  

• Selvitetään biokaasuntuotannosta kiinnostuneet toimijat. 
 

• Laaditaan alueelle neljä biokaasulaitossuunnitelmaa.  
 

• Suunnitellaan malli ravinteiden kierrätyksen mahdollistaville  
julkisille ruokahankinnoille. 

 

• Kartoitetaan elintarvikkeidenjalostuksesta ja lähiruoan  
tuottamisesta kiinnostuneet toimijat. 

 

• Selvitetään ruokajärjestelmän paikallistamisen alueellisia  
ympäristö– ja talousvaikutuksia. 

 

• Dokumentoidaan Hyvinkään Palopurolle rakennettavan  
biokaasulaitoksen toimintaa. Biokaasulaitoksen rakentaa Palopuron 
Biokaasu Oy, jossa mukana ovat Nivos Energia Oy, Knehtilän tila, 
Metener Oy ja Lehtokummun tila.  

 

• Kirjoitetaan lehtijuttuja, järjestetään työpajoja ja seminaareja. 

 


