Tule mukaan kävelylle tutustumaan maatalouden uusiin
teknologioihin ja tuotteisiin!
Opastettuja Ravinteet kiertoon -kävelyjä toteutetaan 14.-17.6. päivittäin klo 13-14.
Kävelyn ideana on johdatella asiasta kiinnostuneita messuvieraita tutustumaan kiertotalouden ja ravinnekierrätyksen uusiin tuuliin. Kävelyt tarjovat mahdollisuuden myös
keskustella asiantuntijoiden kanssa ja tutustua saatavilla olevaan rahoitukseen.
Kävelyt alkavat Biotalous-osastolta maa- ja metsätalousministeriön osastolta A57. 		
Kävelyjen yhteydessä järjestetään kahvitarjoilu.
Keskiviikko 14.6.
Klo 13-14: Paranna maan kasvukuntoa – lisää tuottavuutta					
Yritykset: Eurofins, Rekitec Oy, Nordkalk, Pellon Group Oy, Demeca Oy
Klo 16-17: Recycled nutrients and biogas bring profitability to farms and stables		

(Englanninkielinen)								

Yritykset: Rekitec Oy, Pellon Group Oy, Demeca Oy, BioGTS

Torstai 15.6.
Klo 13-14: Kierrätyslannoitteilla ja biokaasulla kannattavuutta maatiloille ja hevostalleille
Yritykset: Rekitec Oy, Demeca Oy, Vapo Oy, Envitecpolis Oy, BioGTS
Perjantai 16.6.
Klo 13-14: Maan kasvukunnon parantaminen ja kannattavuuden lisääminen 			
kierrätyslannoitteilla								
Yritykset: Eurofins, Nordkalk, Pellon Group Oy, Demeca Oy, BioGTS
Lauantai 17.6.
Klo 13-14: Paranna maan kasvukuntoa – lisää tuottavuutta					
Yritykset: Eurofins, Rekitec Oy, Nordkalk, Pellon Group Oy, Demeca Oy

ME17
Envitecpolis Oy on HELMET-hevosenlanta
menestystarinoiksi -hankkeen toteuttaja.
Envitecpolis on hajautetun uusiutuvan energian
sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Asiakkaitamme
ovat ruokaketjun toimijat eli maatilat elintarviketeollisuus, ruokapalvelutoimijat sekä biohajoavan
jätteen käsittelijät. Tarjoamme asiakkaillemme
ratkaisuja resurssien entistä viisaampaan
käyttöön.

KK21
Rekitec Oy toimittaa räätälöityjä kone- ja laiteratkaisuja maatalouden, ympäristötekniikan ja
bioenergian toimialoille. Yrityksemme toiminta
perustuu nopeaan palveluun ja joustavuuteen.
Tarjoamme yrityksille yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita heidän tarpeisiinsa.

KK23
Nordkalk valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kalkkikivipohjaisia tuotteita maatalouteen,
ympäristösovelluksiin ja eri teollisuuden aloille.

KE31
Vapo tarjoaa tallille yksilöllisen kuivitus- ja
lantahuoltoratkaisun. Ratkaisu koostuu valituista
kuivikkeista sekä lannankierrätyspalvelusta, jossa
Vapo hoitaa lannan jatkokäsittelyn asiakkaan
puolesta. Näin kerätty lanta hyödynnetään eri
tavoin mm. ravinnekierrätykseen pelloilla ja
viheralueiden kasvualustoissa tai energiana
polton tai biokaasutuksen kautta. Vapon lannankierrätyspalvelua hyödyntää noin 500 hevosta
Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan alueella.

KE63
Demecan tehtävä on parantaa suomalaisten maatilojen kannattavuutta sekä ihmisten ja eläinten
hyvinvointia. Tätä tehtäväämme toteuttavat Metaenergia Kiintomädätys® -teknologiaan perustuvat biokaasulaitokset, jotka ovat osa Demecan
tuotevalikoimaa. Ne ovat suomalaisia, Suomen
olosuhteisiin kehitettyjä ja testattuja biokaasulaitteita, joiden suunnittelussa käytettävyys ja käytön
helppous ovat olleet avainasemassa.

A77
Kattavat analyysivalikoimat viljelijöille, puutarhureille ja viherrakentajille. Analyysisaatteet,
maanäyterasiat ja NIR-rehuanalyysipaketit saatavilla osastolla.

KE61
Pellon Group Oy on kotimainen avainlippuyritys.
Tehtävämme on toimittaa kotieläintilan kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia parantavaa
teknologiaa asiakkaillemme.

ME9
BioGTS Oy valmistaa kotimaisia, patentoituja ja
tehdasvalmisteisia biokaasu- ja biodiesellaitoksia, jotka mahdollistavat aikaisempaa kannattavamman bioenergian tuotannon. Yrityksemme
avainhenkilöillä on vuosikymmenien kokemus
biokaasulaitosten suunnittelusta ja rakentamisesta. Olemme luoneet uuden sukupolven biokaasulaitoskonseptin, joka mahdollistaa biokaasulaitoksen energiatehokkuuden sekä aikaisempaa
alhaisemmat investointi- ja käyttökustannukset.
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Kävelyn järjestäjät
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma
Maa- ja metsätalousministeriö on suunnannut 12,4 miljoonaa euroa kokeiluohjelmaan, jolla
rahoitetaan ravinteiden kierrätyksen innovatiivisia ratkaisuja. Tukien hallinnoinnista vastaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kokeiluohjelmasta rahoitetaan ravinteiden kierrätyksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja.
Lisätietoa: www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

HELMET -kärkihanke
HELMET on Envitecpolis Oy:n toteuttama hallituksen kärkihanke, jossa etsimme aitoihin
tarpeisiin hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi
ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien, hevosalanyrittäjien ja koko lannan
käsittelyketjun kanssa. Näin hevosenlanta saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä synnytetään uutta liiketoimintaa.
Lisätietoa: envitecpolis.fi/helmet

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -kärkihanke
Hanke välittää tietoa ravinteiden kierrätykseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista, edistää
ravinteiden kierrätyksen toimijoiden verkostoitumista ja uusia kokeiluja sekä välittää olennaista tutkimustietoa käytännön toimijoille. Hanke kokoaa myös tietoa olemassa olevien
tutkimus- ja kokeiluhankkeiden tuloksista sekä uusista tutkimustarpeista ja tunnistaa ravinteiden kierrätyksen pullonkauloja sekä vaikuttaa niiden poistamiseen.
Lisätietoa: mmm.fi/ravinteetkiertoon

