
 

 
 

LOPPURAPORTTI             

Järki Lannoite -hanke 

 

  
 

      
BALTIC SEA ACTION GROUP JA AMMATTIOPISTO LIVIA 

2018 

Kaisa Riiko                                     



 

1 
 

Sisällysluettelo 
 

1. Tiivistelmä ................................................................................................................................................ 3 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet .................................................................................................................. 5 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät ........................................................................................................ 7 

3.1. Hankkeen osapuolet ........................................................................................................................... 7 

3.2. Menetelmät ........................................................................................................................................ 7 

4. Hankkeen tulokset .................................................................................................................................... 9 

4.1. Ravinnekierrätyksen ja kierrätyslannoitesektorin kartoitus Euroopassa ja USA:ssa (tehtävä 1) ........ 9 

4.1.1. EU-raportti Ravinnekierrätyksen Eurokiemuroita ..................................................................... 10 

4.1.2. Ravinnekierrätys USA:ssa.......................................................................................................... 18 

4.1.3. EU:n ja USA:n ravinnekierrätyksen tilanteen vertailua raporttien valossa ............................... 22 

4.1.4. Tavoitteiden toteutuminen ...................................................................................................... 24 

4.2. Kotimaan kierrätyslannoitesektorin kartoitus (tehtävä 2) ................................................................ 25 

4.2.1. Mitä ravinnekierrätys tarkoittaa? ............................................................................................. 25 

4.2.2. Ravinnekierrätyssektorin kehitys hankkeen aikana ...................................................................... 27 

4.2.3. Tapaus yhdyskuntajätevesilietteet ........................................................................................... 30 

4.2.4. Kierrätyslannoitesektorin kehitys ja tulevaisuuden suunnat yrityshaastattelujen valossa ....... 32 

4.2.5. Kierrätyslannoitteiden oikeat käyttötavat ................................................................................ 45 

4.2.6. Uudet teknologiaratkaisut lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön 

tarkentamisessa ....................................................................................................................................... 49 

4.2.7. Tavoitteiden toteutuminen ...................................................................................................... 51 

4.2.8. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin ...................................................................................... 51 

4.3. Oppimateriaalin laatiminen (tehtävä 3) ........................................................................................... 52 

4.3.1. Oppimateriaalit RE-maatila-hankkeen sivuilla .......................................................................... 54 

4.3.2. Opiskelijat mukana oppimateriaalin tuottamisessa ja tiedon jalkauttamisessa ....................... 54 

4.3.3. Oppimateriaalin jalkautus oppilaitoksiin .................................................................................. 55 

4.3.4. Tavoitteiden toteutuminen ...................................................................................................... 57 

4.3.5. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin ...................................................................................... 57 

4.4. Kierrätyslannoitteita ja uusia teknologisia ratkaisuja koskevien viljelijätilaisuuksien järjestäminen 

(tehtävä 4) .................................................................................................................................................... 57 

4.4.1. Tavoitteiden toteutuminen ...................................................................................................... 58 

4.4.2. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin ...................................................................................... 63 

5. Hankkeen vaikuttavuus .......................................................................................................................... 64 



 

2 
 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset ...................................................................................................... 65 

6.1. Viestinnän pääasiallinen sisältö, määrä, laatu, kohderyhmät................................................................ 65 

6.2. Arvio viestinnän onnistumisesta ja viestintäsuunnitelman toteutumisesta .......................................... 66 

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen .................................................................................................... 67 

8. Talousraportti ......................................................................................................................................... 68 

9. Suosituksia tulevia hankkeita ja ohjelmia varten .................................................................................... 69 

LIITE 1 ............................................................................................................................................................. 72 

LIITE 2 ............................................................................................................................................................. 74 

LIITE 3 ............................................................................................................................................................. 76 

 

  



 

3 
 

1. Tiivistelmä 
 

Järki Lannoite -hankkeen työ tähtäsi kierrätysravinteisiin pohjautuvien lannoitetuotteiden 

käytön kestävään lisäämiseen siten, että käyttö perustuu maan kasvukunnon 

parantamisen ja kasvien ravinnetarpeiden mukaan perusteltuun tarpeeseen.  

Hankkeen ensimmäisenä tehtävänä kartoitettiin EU:n ja USA:n ravinnekierrätyssektorin 

tilannetta. Keskeinen havainto tämän ensimmäisen osion selvitysten perusteella on, että 

haasteet sekä EU:ssa että USA:ssa ovat samankaltaiset: kotieläintuotanto keskittyy 

alueellisesti, ja vaaditaan uusia ratkaisuja, jotta lantoihin kertyviä ravinteita saataisiin 

kuljetettua käyttöön myös kasvintuotantoon keskittyvillä viljelyalueilla. EU:ssa ratkaisuja 

on haettu lainsäädännön ja ympäristö- ja maatalouspoliittisen ohjauksen kautta, niin että 

peruslähtökohta toimien kustannusten kohdentumisessa on ns. ”saastuttaja maksaa”.  

USA:ssa paino on voimakkaammin valuma-aluekohtaisilla toimilla ja neuvonnalla. USA:ssa 

on myös kehitetty ja otettu käyttöön EU:sta poikkeavia toimintamalleja. Tällaisia ovat 

lannan kuljetustuki sekä ravinnepäästökauppa.   

Hankkeen toisena tehtävänä kartoitettiin kotimaisen kierrätyslannoitesektorin kehitystä 

ja tilannetta. Keskeinen havainto tämän tehtävän osalta oli, että ravinnekierrätyksen 

nostaminen hallitusohjelman ja erilaisten rahoitusohjelmien kärkihankkeeksi on auttanut 

uusien kokeilujen syntymiseen ja yritysten mukaanlähtöön alan kehittämistyöhön. 

Kuitenkaan alan yrityshaastattelujen perusteella suurta läpimurtoa ei ollut toistaiseksi 

tapahtunut. Käytännön tieto kierrätyslannoitteiden oikeista käyttötavoista ja erilaisten 

lannoitteiden tuntemus vaikutti hankkeen tulosten perusteella vielä puutteelliselta sekä 

alan eri toimijoiden että myös loppukäyttäjien eli viljelijöiden keskuudessa. Tämän vuoksi 

hankkeessa laadittiin materiaalia tukemaan viljelijöiden päätöksentekoa halutunlaisia 

lannoitevalmisteita hankittaessa ja käytettäessä. 

Hankkeen kolmantena tehtävänä laadittiin maatalousoppilaitosten käyttöön 

oppimateriaalipaketti orgaanisten lannoitteiden oikeista käyttötavoista. Materiaali 

sisältää myös perustietoja eri ravinteisiin ja maaperän orgaaniseen ainekseen liittyen. 

Oppimateriaali sai hyvän vastaanoton oppilaitosten edustajilta, ja on saadun palautteen 

perusteella jo otettu myös käyttöön opetuksen tukena.  

Hankkeen neljäntenä tehtävänä järjestettiin neljä viljelijätilaisuutta, joissa 

asiantuntijoiden opastuksella perehdyttiin kestäviin viljelymenetelmiin, maan 

kasvukunnon hoitoon, täsmäviljelyteknologioiden käyttöön sekä 

kierrätyslannoiteratkaisuihin.  Viljelijätilaisuudet saivat hyvää palautetta ja niiden 

aiheiden ja aineistojen perusteella on julkaistu useita lehtiartikkeleita maatalousalan 

ammattilehdissä.  
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Järki Lannoite -hankkeen hankepartnereina olivat Baltic Sea Action Group ja Livia 

Ammattiopisto. Hanke toimi ajalla 1.7.2015 – 30.4.2018. Hankkeen kokonaiskustannukset 

olivat 297 245,00 euroa, ja rahoituksesta 85,07 % tuli ympäristöministeriön RaKi-

ohjelmasta.  
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2. Hankkeen tausta ja tavoitteet  
 

Vuonna 2015 käynnistynyt Baltic Sea Action Groupin ja Ammattiopisto Livian Järki 

Lannoite –hanke teki töitä kierrätysraaka-ainepohjaisen lannoitevalmistesektorin 

kehityksen eteen. Järki Lannoite -hanketta edelsi Baltic Sea Action Groupin Järki Lanta -

hanke, jossa haettiin ratkaisuja ravinnekierrätykseen edistämällä kotieläin- ja 

kasvinviljelytilojen välistä lantayhteistyötä. Järki Lanta -hanke sai niin ikään rahoituksen 

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ja saaristomeren tilan parantamisen 

ohjelmasta. Kumpikin hanke kuului omana kokonaisuutenaan Baltic Sea Action Groupin ja 

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön kanssa yhteistyössä toteutettavaan Järki-hankkeeseen, 

jonka pääteemana on ravinteiden kierrätys ja kestävä maataloustuotanto. 

 

Hanke tähtäsi kierrätysravinteisiin pohjautuvien lannoitetuotteiden käytön kestävään 

lisäämiseen siten, että käyttö perustuu maan kasvukunnon parantamisen ja kasvien 

ravinnetarpeiden mukaan perusteltuun tarpeeseen. 

Kierrätysraaka-aineisiin pohjautuvien lannoitevalmisteiden ja alan tarkastelussa pääpaino 

oli aiemmin painottunut alan teknologioiden ja raaka-ainevirtojen tarkasteluun. Järki 

Lannoite keskittyy teknologiatarkastelujen sijaan alan markkinoiden ja säädöstön sekä 

lannoitetuotteiden loppukäyttäjien toiveiden ja käyttäjäkokemusten kartoittamiseen.  

 

Kierrätysraaka-aineista valmistettujen lannoitetuotteiden tuotanto oli hankkeen 

käynnistämisaikoihin toimialana Suomessa vasta kehittymässä. Kierrätyslannoitteet olivat 

tyypillisesti käytössä melko pienellä alueella (biokaasulaitoksen lähiympäristö) tai varsin 

rajatulla käyttäjäjoukolla (lihaluujauho luomukasvinviljelytiloilla). Kierrätyslannoitteet 

eivät laajasti kilpailleet väkilannoitteiden kanssa, eikä niiden käyttötapoja tai 

käyttömahdollisuuksia tunnettu kovin hyvin pienen vakiintuneen käyttäjäkunnan 

ulkopuolella. Siksi kierrätyslannoitteiden tuotekehityksen lisäksi vaikutti olevan tarvetta 

a) kehittää alaa koskevaa säädöstöä ravinteiden kestävää kierrätystä tukevaksi, b) 

kehittää kierrätyslannoitteiden markkinoita ja c) tehtävä tunnetuksi erilaisten 

kierrätyslannoitteiden oikeita käyttötapoja ja viljelijöiden omakohtaisia 

käyttökokemuksia.   

 

Hankkeessa oli neljä päätehtävää: 

 

1) kartoittaa ulkomaisten esimerkkien avulla alan kehitystä, markkinoita ja säädöstöä 

Euroopassa ja USA:ssa. Kartoituksissa tarkastellaan sekä tuotteiden tarjontaan että 

kysyntään vaikuttavia tekijöitä: alan säädöstöä, tuotteiden hintakilpailukykyä ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä, sekä tuotteiden käyttökohteita ja omakohtaisia 

käyttökokemuksia  
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2) kartoittaa alan kotimaisia markkinoita, säädöstöä, tuotteiden hintakilpailukykyä ja 

käytettävyyttä. Tarkastelua tehdään sekä alan yritysten että tuotteiden käyttäjien eli 

viljelijöiden näkökulmasta. Tarkasteluissa on mukana tuotteiden käytön talouteen 

vaikuttavat tekijät. Kotimaisista lannoitevalmisteyrityksistä hankkeen tarkasteluissa 

ovat mukana Biovakka, Biokasvu, Envor, Honkajoki, Biokymppi, Biolan, Novarbo ja 

Biotehdas 

3) tuottaa lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskevaa oppimateriaalia 

maatalousalan oppilaitosten käyttöön sekä avoimesti verkkoon kaikkien saatavaksi 

4) järjestää viljelijätilaisuuksia, joissa esitellään lannan ja orgaanisten 

lannoitevalmisteiden käyttöä sekä ravinne- ja energiatehokkuuden parantamista 

koskevaa käytännön tietoa ja uusinta täsmäviljelyteknologiaa. Keskeisellä sijalla 

viljelijätilaisuuksissa on demonstroida täsmäviljelyteknologian mahdollisuuksia 

lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön tarkentamisessa 

 

Hanke oli luonteeltaan tiedonvälityshanke, ja viestinnällä oli hankkeen kaikkien osa-
alueiden toteuttamisessa merkittävä rooli.  
 
Hankkeessa oli uutta opiskelijoiden mukanaolo oppimateriaalin tuottamisessa ja 

kokoamisessa.  

Hankkeen järjestämien viljelijätilaisuuksien tavoitteena oli tuoda esille ja herättää 

keskustelua maatalousalan kehitystrendeistä, mm. maatalousalalla käytettävissä olevista 

uudenlaisista teknologioista. Myös itse koulutustilaisuuksissa toteutettavien käytännön 

töiden avulla kartoitettiin tekniikasta saatavia hyötyjä ja käyttökokemuksia.  

Hankkeessa lähtökohtana oli kierrätysraaka-ainelähteiden suuri ravinnepotentiaali koko 

ravinnevirtojen määrään nähden. Hankkeessa näkemyksenä oli, että 

teknologiakehityksen ja tuotteistamisen lisäksi tarvitaan tietoa kotimaisten, jo 

markkinoilla olevien kierrätyslannoitteiden käyttökokemuksista ja niitä koskevista 

tutkimustuloksista. Alan kehitystä koskevien pullonkaulojen esillenostaminen nähtiin 

tärkeänä. 

  

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät   

 

3.1. Hankkeen osapuolet 
 

Järki Lannoite -hankkeessa hankepartnereina olivat Elävä Itämeri säätiö (Baltic Sea Action 

Group eli BSAG) ja Peimarin kky:n Livia Ammattiopisto.  

Hankkeen vastuullisena johtajana toimi MMM Agronomi Kaisa Riiko (BSAG). BSAG:lta 

mukana hankkeen työssä olivat myös FM Eija Hagelberg, FM Leo Hari ja agrologi (AMK), 

KM Sanna Söderlund, sekä tiedottajat fil.yo Pieta Jarva ja VTM Hia Sjöblom.  

Livia Ammattiopiston puolelta hankkeen päävastuullisena vetäjänä toimi Iktyonomi Essi 

Erävesi (ajalla 1.7.2015 – 31.12.2017) ja agrologi, MMM agronomi Timo Teinilä (ajalla 

1.1.2018 – 30.4.2018).  Ammattiopisto Livian puolelta hanketyöryhmään kuului myös 

agrologi AMK Jenna Ekman. 

Hankkeen yhteistyökumppanina oli Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, joka on Järki-hankkeen 

toinen taustaorganisaatio. 

Yhteistyökumppaneina hankkeeseen lähtivät mukaan seuraavat lannoitevalmisteita 

tuottavat yritykset: Biovakka, Biokasvu, Envor, Honkajoki, Biokymppi, Biolan, Novarbo ja 

Biotehdas. 

Järki Lannoite -hankkeen ohjausryhmänä toimi Järki-hankkeen asiantuntijaryhmä. 

 
Pöyry Finland Oy:n edustajat toimivat hankkeen valvojina ympäristöministeriön 
toimeksiannosta. 
 

 

3.2. Menetelmät 

 

Ulkomaan esimerkkien kartoituksessa pääasiallisena menetelmänä oli tiedon hankinta 

alan julkaisujen, internetsivujen ja selvitysten avulla.  Tietoja hankittiin myös 

henkilökohtaisten haastattelujen avulla sekä suorilla sähköpostikontakteilla alan yrityksiin 

ja ulkomaisiin asiantuntijaorganisaatioihin. Tämän osion käytännön toteutuksesta vastasi 

BSAG. 

Alan kotimaisten markkinoiden ja tilanteen selvittämisessä menetelminä olivat 

osallistuminen alan seminaareihin ja tilaisuuksiin, keskustelut alan ihmisten kanssa ja alan 

viestinnän seuranta, yrityshaastattelut ja viljelijähaastattelut. Yrityshaastatteluissa 

kartoitettiin alan kehitystä ko. yrityksen vaiheisiin peilaamalla, sekä yritysten edustajien 

näkemyksiä alan pullonkauloista ja kehittämisehdotuksista. Viljelijähaastatteluissa 
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selvitettiin käytännön kokemuksia orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöstä.  Tämän 

osion käytännön toteutuksesta vastasi BSAG. 

 

Oppimateriaalin laadintaan osallistuivat Ammattiopisto Livian maatalousopiston 

opiskelijat opettajansa ohjauksessa. Opiskelijat tekivät tilakäyntejä, joilla tehtävänä oli 

dokumentoida tilan toimintoja lannan ja orgaanisen lannoitteen levittämisen yhteydessä. 

Tilakäyntiin liittyi haastattelulomake, jonka avulla opiskelijat keräsivät tilalta aiheeseen 

liittyvää tietoa. Tämän osion toteutuksesta vastasi Ammattiopisto Livia. Lisäksi 

hankkeessa laadittiin laaja orgaanisten lannoitteiden käyttöä koskeva 

oppimateriaalipaketti, joka laadittiin ja julkaistiin yhteistyössä Resurssitehokas Maatila -

hankkeen kanssa. Tämän osion käytännön toteutuksesta vastasi BSAG. 

Pellonpiennar- ja koulutustilaisuudet järjestettiin Livia maaseutuoppilaitoksen Tuorlan 

toimipisteessä. Järkipäivä III ja Järkipäivä IV tapahtuivat pelkästään oppilaitoksen 

auditoriossa, Järkipäivä I koulutustilaisuus järjestettiin auditorion lisäksi 

pellonpiennartilaisuutena Livian mailla, ja Järkipäivän II tapahtumapaikkana oli auditorion 

lisäksi läheisen Alaskartanon tila. Tämän toimenpiteen käytännön toteutuksesta 

vastaavat yhdessä Livia ja BSAG.  
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4. Hankkeen tulokset  
 

4.1. Ravinnekierrätyksen ja kierrätyslannoitesektorin kartoitus Euroopassa ja 

USA:ssa (tehtävä 1) 
 

”Hankkeessa kartoitetaan ulkomaisten esimerkkien avulla alan kehitystä, markkinoita ja 

säädöstöä Euroopassa ja USA:ssa. Kartoituksissa tarkastellaan sekä tuotteiden tarjontaan 

että kysyntään vaikuttavia tekijöitä: alan säädöstöä, tuotteiden hintakilpailukykyä ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä tuotteiden käyttökohteita ja käyttökokemuksia. 

Hankkeessa etsitään alan kehitystä kuvaavia esimerkkejä sekä Euroopasta että USA:sta. 

Lopuksi haetaan käytännön esimerkkejä erilaisten kierrätyslannoitteiden käytöstä ja 

siihen liittyvästä teknologiasta eri maissa. Pääpaino tarkasteluissa on 

lannoitevalmisteiden valmistuksen ajurien selvittäminen (esim. ympäristölupasäädöstön 

asettamat lannan prosessointivaatimukset) ja valmiiden lannoitevalmisteiden kysyntä ja 

käyttö. Hankkeessa ei tehdä erilaisten prosessointiteknologioiden tarkastelua, koska 

näistä on jo lukuisia selvityksiä olemassa. ” 

Tätä tarkoitusta varten hankkeessa haettiin tietoa koko EU:n sekä tarkemmin seitsemän 

EU:n jäsenvaltion ravinteiden käyttöön, prosessointiin ja kierrätykseen liittyen. 

Kartoituksen tuloksena julkaistiin raportti Ravinnekierrätyksen Eurokiemuroita. 

(https://www.jarki.fi/sites/default/files/dokumentit/ravinnekierratyksen_eurokiemuroit

a-raportti_web.pdf). Raportti julkaistiin huhtikuussa 2016. Raportin aineiston hankinnasta 

ja kirjoittamisesta vastasivat yhteistyössä Leo Hari ja Kaisa Riiko. 

 

Raportti EU:n ravinnekierrätyksestä herätti runsaasti kiinnostusta, ja julkaisun 

ensimmäinen painos loppui nopeasti. Julkaisusta otettiin lisäpainos keväällä 2017. 

Raportin sisältöä tuotiin esille myös kahdessa, nimenomaan tätä aihetta käsitelleessä 

seminaariesityksessä.  

 

EU-raportin laatimisen ja muiden ulkomaisten kontaktien kautta saatiin muutakin 

hankkeessa hyödyllistä tietoa, mm. eri maissa käytävästä keskustelusta, säädöksistä ja 

tiloilla käytettävistä lanta- ja lannoitevalmisteteknologioista ja käytännöistä. Mm. Belgian 

Flanderin alueen lannankäsittelystä koottiin lyhyt raportti Manure use and processing in 

West-Flanders (https://www.jarki.fi/sites/default/files/manure_use_and_pro-

cessing_in_west-flanders.pdf). Myös näitä tietoja on edelleen välitetty Suomessa 

eteenpäin sekä keskusteluissa, työpajoissa että pidetyissä esityksissä.  

 

Toisena ulkomaan ravinnekierrätyksen tilannekartoituksena hankkeessa koostettiin 

USA:n ravinteiden kierrätyksen taustoja ja tilannetta käsittelevä raportti 

Ravinnekierrätyksen Kiemuroita Yhdysvalloissa   

https://www.jarki.fi/sites/default/files/dokumentit/ravinnekierratyksen_eurokiemuroita-raportti_web.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/dokumentit/ravinnekierratyksen_eurokiemuroita-raportti_web.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/manure_use_and_processing_in_west-flanders.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/manure_use_and_processing_in_west-flanders.pdf
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(https://www.jarki.fi/sites/default/files/ravinnekierratyksen_kiemuroita_yhdysvalloissa_

-raportti.pdf). Tämä raportti julkaistiin helmikuussa 2018. Raportin aineiston koonnista ja 

kirjoitustyöstä vastasi Leo Hari, Kaisa Riikon toimiessa taustalla työn ohjaajana, 

kommentoijana ja oikolukijana. 

 

4.1.1. EU-raportti Ravinnekierrätyksen Eurokiemuroita 

Seuraavassa on kooste EU-raportin keskeisistä havainnoista, sekä esimerkkejä raporttiin 

nostetuista taulukoista ja tilastoista.  

Suomessa ravinteiden kierrätys vie sekä viljelijöiden että muiden alan toimijoiden 

ajatukset usein yhdyskuntajätevesien kierrätykseen ja peltolevitykseen, vaikka 

todellisuudessa yhdyskuntajätevesien sisältämä fosfori on alle viidesosa kaikesta (tällä 

hetkellä tunnistetusta) potentiaalisesta kierrätettävästä fosforista. RISE säätiö julkaisi 

keväällä 2016 niin ikään raportin EU:n ravinnekierrätyksestä. Tässä raportissa olevaa 

taulukkoa täydentäen tuotiin Eurokiemura-raportissa esille kierrätyspotentiaalit myös 

muodossa kg/ha maatalousmaata EU:ssa (taulukko 1). Tämä esitystapa täydentää 

hankkeessa saatujen kokemusten valossa hyvin pelkästään tonneina esitettyjä lukuja. 

Ainakin kaikille maatalousalan ihmisille yksikkö kg/ha on hyvin informatiivinen luku. 

 

Taulukko 1. EU:n ravinnekierrätyspotententiaali kokonaisuudessaan, sekä tasan EU:n 

maatalousmaalle jaettuna, vertailuna väkilannoitteina käytettävät typen ja fosforin määrät  1  

 

N 
kokonaismäärä 

N 
keskimäärin 

P 
kokonaismäärä P keskimäärin 

 Mt/v kg/ha/v Mt/v kg/ha/v 

Lanta  7 - 9 40 - 51 1,8 10,2 

Biojätteet 0,5 - 0,7 2,8 - 4 0,1 0,6 

Teurasjätteet ? ? 0,3 1,7 

Yhdyskuntajätevesiliete 2,3 - 3,1 13 - 18 0,3 1,7 

     
Väkilannoitteet 10,9 62,0 1,4 8,0 

 

EU:n ravinnekierrätyspotentiaali on valtaosin peräisin lannasta. Lanta palautuu jo 

nykyisellään pääosin takaisin kiertoon lannoitteena, mutta ongelmana on sen epätasainen 

jakautuminen ja heikko hyväksikäyttöaste. Myös jätevesilietteistä, biojätteestä ja liha- ja 

luujauhosta olisi mahdollista kierrättää fosforia nykyistä tehokkaammin.  

Asukasta kohti fosforia käytettiin EU-152 alueella vuosina 2006–2008  ruokaketjussa 4,7 

kg/asukas, josta kuitenkin vain 1,2 kg päätyi kuluttajalle saakka. Ylijäämä joko kumuloitui 

                                                             
1 A. Buckwell & E. Nadau (2016). Nutrient recovery and Reuse (NRR) in European Agriculture. The Rise Foundation. 
2 https://eurooppatiedotus.fi/perustietoa-eusta/eu-jasenmaat/ . EU-15 käsitteellä tarkoitetaan EU:n jäseneksi ennen 
vuotta 2004 liittyneitä maita, jotka ovat Hollanti, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska, Saksa, Irlanti, Iso-Britannia, Tanska, 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/ravinnekierratyksen_kiemuroita_yhdysvalloissa_-raportti.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/ravinnekierratyksen_kiemuroita_yhdysvalloissa_-raportti.pdf
https://eurooppatiedotus.fi/perustietoa-eusta/eu-jasenmaat/
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peltomaahan (2,9 kg P/asukas/vuosi), päätyi kaatopaikoille (1,4 kg P/asukas/vuosi) tai 

päätyi ravinnevuotoina vesistöihin (0,55 kg P/asukas/vuosi)3. Asukasta kohti lasketusta 

viljelykasvien fosforin otosta 63 % meni kotieläinten rehuihin.   

Tämänhetkisestä kierrätykseen menevästä fosforista lantafosforin osuus on 92 %. 

Ravinnekierrosta hukkautuva fosfori jakautuu seuraaviin virtoihin: poltossa syntyvät 

tuhkat 35 %, kaatopaikat 5 %, kiinteät yhdyskuntajätteet 18 % (mukaan lukien poltto ja 

kaatopaikat loppusijoituspaikkoina), päästöt ravinnevalumina vesistöihin (17 %) ja 

maapallon pintakerroksiin (6 %) sekä määrittelemätön kohde (21 %). 

Kotieläintuotannon alueellisen keskittymisen takia monilla alueilla lantaa syntyy 

enemmän kuin lähialueen, maakunnan tai jopa koko maan pelloilla voidaan käyttää 

ravinteina. Lähes kaikissa EU-maissa on maan sisäistä vaihtelua eläintuotannon määrissä. 

Monissa maissa on tunnistettavissa voimakkaita kotieläintuotannon keskittymäalueita: 

Bretagne Ranskassa, Katalonia Espanjassa, Italian pohjoisosat, erityisesti Pojoen laakso tai 

lounainen Suomi ja Pohjanmaan alue Suomessa. Näin ollen lannan siirtämiseen 

sellaisenaan tai prosessoituna maan sisällä tai maiden välillä on tarvetta, jos lannan 

ravinteet halutaan käyttää tehokkaasti.  

Useissa maissa on myös alueita, joilla maataloustuotanto on lähinnä kasvin- tai 

viljanviljelyä, ja joilla alueilla fosforilannoitus perustuu lähinnä fossiiliseen fosforiin. Usein 

näillä alueilla keskimääräinen fosforitase on negatiivinen. Lannan ravinnevirtojen 

epätasaisen jakautumisen takia maakohtaiset ravinnetase- ja ravinnevirtalaskelmat 

kuvaavat vain maan tilannetta keskiarvona. Eri alueiden osalta ravinnevirrat ja 

ravinnetaseet voivat vaihdella merkittävästi. Vasta alueellisten tietojen tarkastelu 

paljastaa maiden sisäisen ravinnekierrätyspotentiaalin ja -tarpeen. 

Maatalousmaan fosforitase oli tarkasteluvuonna 2011 EU-28 maissa 4,9 kg/ha. 

Keskimääräinen fosforin lisäys oli 17,4 kg/ha, josta 9,2 kg/ha lantafosforia, 7,3 kg/ha 

väkilannoitefosforia ja 0,7 kg/ha yhdyskuntajätevesien fosforia. Eri jäsenmaiden välillä oli 

kuitenkin suurta vaihtelua fosforitaseissa. Useissa läntisen Euroopan maissa fosforitaseet 

ovat olleet vuodesta toiseen selvästi ylijäämäisiä. Monissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa 

fosforitaseet olivat puolestaan alijäämäisiä. 

Kuvassa 1 on esitetty EU:n vanhojen jäsenmaiden eli EU-15 maiden peltomaiden typen 

lisäys, poistuma ja tase vuodelta 2011 ja kuvassa 2 vastaavat tiedot uusien eli EU-13 

jäsenmaiden osalta. Vastaavat tiedot fosforin lisäystä, poistumaa ja taseita koskien on 

esitetty kuvissa 3 ja 4.  

                                                             
Kreikka, Espanja, Portugali, Itävalta, Ruotsi ja Suomi. Käsitettä EU-13 käytetään vuonna 2004 ja sen jälkeen liittyneistä 
jäsenmaista, jotka ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro, Bulgaria, 
Romania ja Kroatia. Käsitteellä EU-28 viitataan kaikkiin EU:n nykyisiin 28 jäsenmaahan.  
3 C. Ott & H. Rechberger (2012). The European Phosphorous Balance. Resources, Conservation and Recycling:60, 159-
172 
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Kuva 1. Typen lisäys, poistuma ja tase, kg/ha, EU-15 vuonna 2011 
 

 

Kuva 2. Typen lisäys, poistuma ja tase, kg/ha, EU-13 vuonna 2011 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

EU-15
Typen lisäys, poistuma ja tase, kg/ha

Typen lisäys Typen poistuma Typpitase

-50

0

50

100

150

200

250

300

EU-13
Typen lisäys, poistuma ja tase, kg/ha

Typen lisäys Typen poistuma Typpitase



 

13 
 

 

Kuva 3. Fosforin lisäys, poistuma ja tase, kg/ha, EU-15 vuonna 2011 

 

 

Kuva 4. Fosforin lisäys, poistuma ja tase, kg/ha, EU-13 vuonna 2011 

Mineraalilannoitteena käytetyn typen määrä oli EU:ssa huipussaan 1980-luvun 

alkuvuosina, jolloin sen käyttömäärä oli yli 15 Mt. Mineraalifosforin käyttö oli samoin 

huipussaan 1970–1980-luvuilla, jolloin sen käyttömäärät olivat vähän alle 4 Mt.4 Sekä 

                                                             
4 Van Dijk ym. (2016) Phosphorus flows and balances of the European Union Member States 
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mineraalitypen että mineraalifosforin käyttö lannoitteena on sittemmin laskenut 

merkittävästi. Lannan mukana erittyvän typen ja fosforin määrä on vuosien mittaan sen 

sijaan pysynyt melko tasaisena. Jäsenmaiden välillä on kuitenkin suuria eroja ravinteiden 

käytössä ja ravinnetaseissa. EU:n vanhoissa jäsenmaissa (EU-15) sekä typen että fosforin 

käyttö on runsaampaa kuin uusissa jäsenmaissa (EU-13). 

Ravinteiden käyttöä voidaan tarkastella myös hyväksikäyttöasteen kautta. 

Hyväksikäyttöaste ilmaisee systeemiin syötetyn panoksen ja siitä poistuvan panoksen 

välistä suhdetta. Hyväksikäyttöasteessa on merkittävä ero kasvintuotannon ja 

kotieläintuotannon välillä. EU:n kasvinviljelyssä fosforin hyväksikäyttöaste oli vuonna 

2005 70 %. Kotieläintuotannossa fosforin hyväksikäyttöaste oli 97 % mikäli lanta 

katsotaan kotieläintuotannon lopputuotteeksi, 24 % mikäli lantaa ei katsota 

lopputuotteeksi.5 

Maiden välillä on selviä eroja lannoitteiden ja lannan käyttösuhteessa (kuvat 5 ja 6). 

Esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa lannan osuus käytettävien lannoitteiden 

kokonaisravinnemäärästä on hyvin suuri. Koska lanta käytetään jo suurelta osin kotimaan 

tarpeisiin ja siitä on ylijäämää, on näissä maissa myös painetta lannan ravinteiden vientiin 

ulkomaille. Vastaavasti lannan osuus lannoituksessa on suhteellisesti matalampi 

esimerkiksi Puolassa, Latviassa ja Liettuassa.  

EU-tilastoissa orgaanisilla lannoitteilla tarkoitetaan orgaanisista lähtöaineista kuten 

lannasta, muista eläinperäisistä sivutuotteista tai esimerkiksi jätevesilietteistä tehtyjä 

lannoitteita. Ne erotellaan epäorgaanisista lannoitteista, joita tehdään esimerkiksi 

fosfaattikivestä tai fossiilisia polttoaineita käyttäen. Eurostat luokittelee ”muiksi 

orgaanisiksi lannoitteiksi” lannoitteet, jotka eivät ole lantapohjaisia. Niihin sisältyvät 

jätevesiliete, komposti, kasvijätteet, kasvipohjaiset biokaasulaitoksen mädätteet, 

teollisuuden jätteet ja muut ravinnepitoiset orgaaniset lannoitteet tai 

maanparannusaineet6. Tällaisten lannoitteiden osuus lannoitetusta fosforista on 5,5 % ja 

typestä 1 %. Valtaosin EU-maissa käytetyt lannoitteet ovat epäorgaanisia lannoitteita tai 

lantaa.     

 

 

                                                             
5 K. Van Djik ym. (2016). Phosphorus flows and balances of the European Union Member States 
6 Methodology and Handbook Eurostat/OECD Nutrient Budgets EU-27, Norway, Switzerland (2013) 
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Kuva 5. Erilaisten lannoitteiden prosenttiosuus Eurostatin typpitaseeseen lasketuista 

syötteistä. Vuosien 2009–2012 keskiarvo (EU, Irlanti, Ruotsi ja Sveitsi 2009–2011) .7   

 

 

Kuva 6. Erilaisten lannoitteiden prosenttiosuus Eurostatin fosforitaseeseen lasketuista 

syötteistä. Vuosien 2009–2012 ((EU, Irlanti, Ruotsi ja Sveitsi 2009-2011keskiarvo.)8 

                                                             
7 Eurostat statistical books (2014). Agriculture, forestry and fishery statistics 2014 edition 
8 Eurostat statistical books (2014). Agriculture, forestry and fishery statistics 2014 edition 
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EU:n alueella syntyvästä lannasta prosessoitiin vuonna 2011 tehdyn arvion mukaan noin 

8 %. Yleisimmät käsittelytavat olivat anaerobinen mädätys (6,4 % lannasta) ja erilaiset 

separoinnit (3,1 %). Nestejakeen käsittely tehtiin 0,7 % ja kuiva-aineen käsittely 0,8 %:lle 

lannasta. Erilaisia lannan prosessointiteknologioita tunnistettiin selvityksessä 45.9 

Taulukko 2. Lantaperäiset lopputuotteet ja niiden määrät EU:ssa vuonna 2011. 10  

Lopputuotteet 
Määrä x  
10^3 
tonnia/v 

Kuvaus 

Mädäte 88 039 
Tuote, jossa on vähemmän kuiva-ainetta, mutta ravinteet ovat  
paremmin kasvien saatavissa. Muut syötteet kuin lanta ei sis.  
lukuihin 

Erotettu nestejae 43692 
Nestejae, jossa on tyypillisesti kuiva-ainetta noin 2 %,  
melko korkea typpi ja kaliumpitoisuus. 

Termisesti ja 
kemiallisesti 
käsitelty lanta 

7473 
Tuotteita, joilla on erilainen PH tai bakteerikoostumus, 
vaikka kuiva-aine ja ravinnepitoisuus on muuttumaton (paitsi jos  
rikkihappoa on lisätty). 

Lannan prosessivesi 6080 
Nestettä, jossa on jonkin verran orgaanista ainesta.  
Enimmäkseen syntyy nitrifikaatio-denitrifikaatio -prosessissa. 

Erotetut kiintoaineet 4855 
Lannan kiintoaineet, tyypillisesti kuiva-ainepitoisuus 
n. 25 % ja korkea fosfori ja typpipitoisuus. 

Lantakomposti 3253 
Tuotteita, joilla on verrattain korkea orgaanisen aineksen,  
ravinteiden ja kuiva-aineen osuus, mutta jonka kosteuspitoisuus  
on melko korkea. 

Suodatettu vesi 1732 
Vettä, jossa on minimaalinen orgaanisen aineen pitoisuus ja 
joka on lähes puhdasta, mutta pitää kuitenkin puhdistaa (esim. 
käänteisosmoosin jätevesi). 

Lantakonsentraatit 1154 
Materiaalia, jossa on minimimäärä orgaanista ainetta ja korkea 
 typpi, magnesium tai fosforipitoisuus. Enimmäkseen syntyy 
tyhjiöhaihdutuksessa. 

Kuivattu lanta ja pelletit 967 
Tuotteita, joilla on matala kosteus (alle 10 %) 
 ja paljon kuiva-ainetta ja ravinteita. 

Tuhkat ja hiilet 124 

Tuotteita, joissa on korkea kuiva-ainepitoisuus,  
mutta vähän orgaanista ainesta ja matala tai olematon  
typpipitoisuus. 
 

Ilmanpuhdistus liete  -  Määrät ovat marginaalisia. 

Orgaanisten lannoitteiden markkinat ovat vielä varsin kehittymättömät ja usein politiikan 

merkitys on suurempi kuin tuotteiden taloudellisen kysynnän. Maat vaikuttavat 

markkinoihin lannan ja lannoitteiden levitysrajoituksilla, erilaisilla muilla velvoitteilla, 

tukemalla biokaasun tuotantoa tai orgaanisten materiaalien polttoa ja helpottamalla 

orgaanisten lannoitteiden markkinoille pääsyä. Lisäksi erityisesti jätevesilietteistä peräisin 

                                                             
9 Lyngsø ym. (2011) Inventory of manure processing activities In Europe 
10 X. Flotats ym. (2013). Trends on manure processing in Europe 



 

17 
 

olevien lannoitteiden osalta huoli raskasmetalleista ja haitta- ja lääkeaineista saattaa 

johtaa joissain maissa siihen, ettei niitä käytetä maataloudessa laajamittaisesti etenkin, 

jos lannasta on ylitarjontaa. Siksi lainsäädännön ja maiden erityispiirteiden tarkastelu 

lannoitelainsäädäntöä laajemmin on välttämätöntä orgaanisten lannoitteiden 

markkinoiden ymmärtämiseksi.  

Ravinteiden käyttöä säädellään EU:ssa sekä EU-tason säädöksillä että niiden 

maakohtaisilla sovelluksilla. Näistä tärkein on nitraattidirektiivi. Lisäksi eri mailla on omia 

säädöksiä ravinteiden käyttöä, etupäässä lannan käyttöä koskien. Maittain vaihtelee myös 

esimerkiksi jätevesilietteiden käyttö kierrätyslannoitteena (kuva 7)11. Ääripäät tilastojen 

valossa ovat Portugali ja Belgian ranskankielinen osa, joissa lähes kaikki syntyvä 

yhdyskuntajätevesiliete käytetään peltolannoitteena. Toisessa ääripäässä on Hollanti ja 

Belgian flaaminkielinen osa, jossa kaikki yhdyskuntajätevesiliete ohjataan polttoon. Poltto 

on nousevana myös esimerkiksi Saksassa, jossa ollaan valmistelemassa peltolevityksen 

kieltävää lainsäädäntöä kaikille suuremmille jätevedenpuhdistamoille. Kieltoon liittyy 

kuitenkin velvoite fosforin talteenottoon. Käytännössä tämä merkitsee fosforipitoisen 

tuhkan talteenottoa niin, että siitä myöhemmin on mahdollista erottaa fosfori edelleen 

lannoitteena käytettäväksi.  

 

Kuva 7. Yhdyskuntajätevesien käyttö eri EU-maissa 

                                                             
11 Arno Rosemarin (SEI) 2016 
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Vielä yksi keskeinen huomio EU:n fosforin käyttöä ja tilastoja koskien oli se, että fosforin 

määrän ilmoittamiseen käytetään EU-maissa kahta eri tapaa. Osa maista, sekä EU:n 

viralliset tilastot, käyttävät yksikköä P eli puhdas fosfori. Osa maista käyttää yksikköä P2O5, 

eli ilmoittaa fosforin fosforipentoksidina. Näiden yksiköiden välinen painon 

muuntokerroin on P2O5 = P * 2.29. Siten 10 kg P2O5 sisältää fosforia 4,4 kg. Vaikka eri 

merkintätavat ovatkin sinänsä yleisesti tiedossa, on silti paljon epätarkkuutta ja 

epäselvyyttä kummasta tavasta milloinkin on kyse. Siksi aina kun fosforista puhutaan, 

kannattaa selvittää kumpi esitystapa on kyseessä.  

 

4.1.2. Ravinnekierrätys USA:ssa 

Seuraavassa on kooste EU-raportin keskeisistä havainnoista, sekä esimerkkejä raporttiin 

nostetuista taulukoista ja tilastoista.  

Raportissa esitettiin yleisiä koko liittovaltion tason tilastoja sekä osavaltiokohtaisia lanta- 

ja ravinnetilastoja. Tarkemmin käsiteltiin joitakin esimerkki-osavaltioita tai alueita, joissa 

erityispiirteinä ovat korkea kotieläintiheys (Chesapeake Bay), korkea viljelykasvien osuus 

kokonaispinta-alasta (Iowa) tai erilaisten orgaanisten lannoitevalmisteiden esiintyminen 

markkinoilla ja markkinatilanne (Kalifornia). 

USA:ssa samoin kuin EU:ssa eläintuotanto muuttuu koko ajan yhä intensiivisemmäksi. 

Tämä merkitsee sitä, että usein siellä missä on jo paljon eläimiä, niiden määrä kasvaa 

edelleen. Samalla eläinyksikköä kohti oleva peltoala ja lannanlevitysala pienenee.  

Kotieläin- ja kasvintuotanto erkanevat toisistaan yhä voimakkaammin. Tämä kehitys 

näkyy sekä osavaltioiden sisällä että osavaltioiden välillä. Paikallisia kotieläinkeskittymiä 

on esim. itärannikon ja etelän osavaltioissa. Tämä näkyy selvästi raportin karttakuvassa, 

joka kuvaa valuma-aluekohtaisia ravinnetaseita (kuva 8).   

 

Maidontuotannosta 34 % tulee kahden osavaltion, Kalifornian ja Wisconsinin alueelta. 

Kymmenen suurinta maidontuotanto-osavaltiota vastaa yli 70 % tuotannosta. 

Sianlihantuotannosta 56 % tulee kolmesta osavaltiosta: Iowa, Pohjois-Carolina ja 

Minnesota. Siipikarjan ja kananmunien tuotannosta 53 % tulee kuudesta osavaltiosta: 

Pohjois-Carolina, Georgia, Arkansas, Alabama, Mississippi, Texas. Naudanlihan 

tuotannosta 44 % tulee kolmen osavaltion alueelta: Texas, Kansas ja Nebraska. 12 Suurten 

järvien lähellä olevalla ns. corn beltillä on runsaasti kotieläintaloutta, mutta alueen runsas 

peltoala eläinmäärään nähden pitää fosforitaseen suhteessa matalampana. Paikallisia 

ravinnekeskittymiä löytyy monien osavaltioiden sisältä.  

                                                             
12 USDA  2012 Census of Agriculture. 2012 Census Highlights 



 

19 
 

 

 

 

Kuva 8. fosforitaseet USA:ssa 2012, tiedot muunnettu P/kg/ha-muotoon. 

Viite: IPNI. 2012. A Nutrient Use Information System (NuGIS) for the U.S. Norcross, GA. 

January 12, 2012. Available online. 

 

Tärkeimpiä viljelykasveja USA:ssa ovat maissi, puuvilla, soija ja vehnä. Suuri osa typpi- ja 

muiden lannoitteiden käytöstä ohjautuu maissin viljelyyn. Vaikka soijaa viljellään paljon, 

sen osuus erityisesti typen käytöstä on pieni. Tämä selittyy sillä, että se on palkokasvi ja 

pystyy sitomaan tarvitsemaansa typpeä ilmakehästä.13 Viime vuosina sekoiteravinteiden 

(esim. NPK) käyttö on vähentynyt USA:ssa ja on siirrytty kohti yksittäistä ravinnetta 

sisältävien lannoitteiden käyttöä. Viime vuosikymmeninä typen käyttö on kasvanut 

selvemmin kuin fosforin, mikä johtuu ainakin typpeä paljon käyttävien lajikkeiden 

kehityksestä.14  

 

USA:n maataloutta koskeva ympäristölainsäädäntö on lähtenyt liikkeelle 1930-luvun 

voimakkaista tuulieroosiosta (dust bowl). Eroosion torjunta on edelleen monissa 

osavaltiossa tärkeällä sijalla lainsäädännössä. Osavaltioissa on käytössä monia 

ohjauskeinoja, kuten lannan kuljetustukia, viheralueiden ravinnesäätelyä sekä ravinteiden 

tai kasvihuonekaasupäästöjen päästökauppamekanismeja. Päästökauppamarkkinan 

                                                             
13 USDA (2016). Fertilizer Use and Price 
14 USDA (2016). Fertilizer Use and Markets 
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syntyminen käytännössä on ollut haasteellista. Tilakohtaisuus ja neuvonta korostuvat, ja 

usein toimenpiteiden rahoitusta voi hakea, kun on ensin tehnyt suunnitelman yhdessä 

ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Varsinkin maatalouden hajakuormituksen osalta 

paljon säätelyvastuuta jätetään osavaltioille, ja osavaltiot usein suosivat vapaaehtoisia 

toimenpiteitä. Liittovaltiolla on kuitenkin eri keinoja lisätä osavaltiolle painetta 

toimenpiteisiin. Erot osavaltioiden välillä ovat paikoin suuria. Esimerkiksi lannan levitys 

talvella on usein kielletty, mutta ei kuitenkaan kaikissa osavaltioissa. 

  

USA:ssa on laajoja useita osavaltioita kattavia ravinteiden vähentämistavoitteita, joilla 

pyritään esimerkiksi Chesapeakenlahden ja Meksikonlahden tilan parantamiseen. 

Poliittisen päätöksenteon tai eri toimijoiden yhteistyön lisäksi oikeuslaitoksen rooli 

korostuu, sillä se vaikuttaa mm. laintulkintoihin.  

EU:sta poiketen USA:ssa on käytössä joissakin osavaltiossa lannan kuljetustuki. 

Delawaressa tukea saa 0,16 dollaria kuljetettua mailia ja tonnia kohti. Enintään tuki voi 

olla 18 dollaria kuljetettua tonnia kohti. Tuen taso tarkistetaan ajoittain. Tuen 

maksamiseen liittyy vaatimuksia lantaa luovuttavalle tilalle: tilan pitää olla nutrient 

generator -sertifioitu. Tilalla pitää olla tehtynä ravinteiden hallintasuunnitelma, josta 

ilmenee, että ravinteita on liikaa. Tilan peltomaiden fosfori-indeksin pitää olla korkea 

(fosforipitoisuus indeksin perusteella yli 150) ja lantanäytteiden tulee olla sertifioidun 

ravinteiden hallintakonsultin ottamat.  

Lannan kuljetustukijärjestelmässä on myös lantaa vastaanottaville tiloille vaatimuksia. 

Tärkeimmät ovat, että fosfori-indeksin pitää olla alle 150 ja ravinteiden 

hallintasuunnitelmasta tulee ilmetä tarve ravinteille. Viranomaiset hyväksyvät siirrot 

ennalta. Viranomaiset voivat hyväksyä vastaanottavaksi tahoksi myös 

lannanprosessointilaitoksia.  

Vuonna 2012, 2013 ja 2014 Delawaren osavaltio rahoitti ohjelmaa 246 000 dollarilla. 

Lisäksi rahoitusta tuli 150 000 dollaria vuodessa Chesapeakenlahden-ohjelmasta, 100 000 

dollaria Clean Water Actin osion 319-tuista ja Delawaren siipikarjateollisuudelta 147 891 

vuonna 2014 ja 212 500 vuonna 2013. Vuonna 2014 lantaa kuljetettiin 50 935 t, joten 

keskimääräinen maksettu kuljetustuki vuonna 2014 oli 12,6 dollaria/t. 

Lannan prosessointiteknologioita on kehitetty ja käytetty useissa yrityksissä. 

Kanadalaisessa selvityksessä (taulukko 3) on esitetty eri lannanprosessointiteknologioita, 

niitä tarjoavia yrityksiä, ravinteiden talteenottotehokkuuksia sekä arvioita 

investointikustannuksen suuruudesta keskikokoisella lypsykarjatilalla.  
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Taulukko 3. Esimerkkejä lypsykarjan lannan prosessointiteknologioista hinta-
arvioineen. Perustuu: Hållbar Consulting/British Columbia ministry of Agricul-
ture/Growing Forward 2. Evaluation of Nutrient Recovery Technologies for Dairy Ma-
nure and Digestate 

*Hinta arvioitu investointikuluina ja kuuden vuoden ylläpitokuluina, poislukien huolto. 

Orgaanisten lannoitteiden valmistajia on paljon ja monet niistä toimittavat lannoitteita 

useisiin osavaltioihin. Lannoitteet on suunnattu esim. viljelijöille, puutarhureille tai 

nurmikkojen lannoittamiseen. Lähtöaineina ovat esim. eläinperäiset sivutuotteet, 

kalanjalostuksen sivutuotteet tai vaikkapa sienijuurien itiöt. Kaupan on sekä kiinteitä, 

nestemäisiä että kasteluveteen sekoitettavia kierrätyslannoitteita. Kuvassa 9 on 

esitetty erityyppisten orgaanisten lannoitteiden käytön kehitystä USA:ssa.  

Jätevesilietteestä noin 50 % päätyy käyttöön maalla ja sitä käytetään lannoitteena 

arviolta yhdellä prosentilla maatalousmaasta. Muita käyttötapoja ovat täyttömaat, 

kaatopaikat ja poltto15. Liittovaltion jätevesilietteiden dumppauskielto vesistöihin johti 

siihen, että esimerkiksi New Yorkissa jätevesiliete päätyy nykyisin kaatopaikalle tai 

kalkkistabiloituna maalle.16 

On useita tekijöitä, jotka toimivat ajureina ravinteiden paremmalle kierrätykselle ja 

orgaanisten lannoitevalmisteiden kehitykselle. Asiaan vaikuttavat mm. pohjavesien ja 

pintavesien vedenlaadun varmistaminen, osavaltioiden yhteiset vesistötavoitteet, 

kasvavat eläintilat ja toisaalta luomuviljelyn kasvava osuus.  

 

                                                             
15 EPA (2017). Frequent questions about biosolids. 
16 NYC Environmental Protection (2017). Biosolids Management Program. 

  
Yritys 

N talteenoton  
tehokkuus %  

P talteenoton 
tehokkuus % Hinta ('000)* 

Sentrifugit Alfa Laval 20 60 250 $ 

  DariTech 20 50 440 $ 

  GEA 20 50 440 $ 

Membraani LWR 95 95 610 $ 

  McLanahan 50 95 390 $ 

  NLR 50 90 460 $ 

Kuivatus DGM 20 50 360 $ 

Flokkulaatio AL-2 20 90 380 $ 

  DVO 50 90 310 $ 

  Trident 50 90 650 $ 

Struviitti Multiform H 20 80 290 $ 

  UBC 15 90 590 $ 

Ammoniakin 
strippaus Regenis 50 0 310 $ 
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Kuva 9. Orgaanisten lannoitteiden käytön kehitys USA:ssa 

 

4.1.3. EU:n ja USA:n ravinnekierrätyksen tilanteen vertailua raporttien valossa 

USA-raportin koostamisessa hankaluutena oli tilastoaineistojen löytäminen. Oli vaikea 

löytää liittovaltiotaso koosteita, joissa olisi ollut mukana esim. eri osavaltioissa syntyviä 

kierrätysravinnelähteitä. Joitakin tilastoja ja lukuja löytyi, mutta usein ne olivat melko 

vanhoja. Apua pyydettiin myös sekä amerikkalaiselta alan tutkijalta että virkamieheltä, 

mutta vaikutelmaksi lopulta jäi, että tilastointi USA:ssa ei ole yhtä kattavaa kuin EU:n 

alueella.  

Vaikka USA:n maataloustuotannolla on omat piirteensä, monet ravinnekierrätyksen 

haasteet ovat silti tuttuja mm. EU:n alueelta. USA:ssa sovellettavat ratkaisut ovat 

kuitenkin yllättävän erilaisia. Käytössä on esimerkiksi pullonkaulojen ratkaisemiseksi 

rahoitusmalleja, joissa on yhdistetty yksityistä ja julkista rahoitusta. Ongelmien 

ratkaisuja on haettu tilakohtaisesti, ja neuvonnan ja vapaaehtoisuuden roolia on 

korostettu EU:ssa noudatettua enemmän. Toisaalta säätely ulottuu alueille, joita EU:ssa 

ei juuri säädellä.  

Eurooppalaisesta näkökulmasta yhtenä erityispiirteenä USA:n ravinnesäätelyssä voi 

pitää lannan kuljetustukea. EU:ssa lähtökohtana on ns. saastuttaja maksaa, eli että 

lannan kuljetuksesta (ja prosessoinnista) vastaa lähtökohtaisesti lannan tuottaja. 

USA:ssa ratkaisua oli haettu julkisella rahoituksella, ja myös lihateollisuus otti osaa 

järjestelmän kuluihin.  

Maatalousmaan osuus kokonaismaa-alasta on 2014 USA:ssa 44,6 %. Euroopassa 

maatalousmaan osuus kokonaismaa-alasta on käytännössä yhtä suuri. USA:n 

maatalousmaan kokonaispinta-ala on kuitenkin Eurooppaan nähden yli 
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kaksinkertainen, noin 4 miljoonaa neliökilometriä.17 Maailman typpilannoitteen 

kulutuksesta 2010 USA:n osuus on 11 % ja EU:n 10 % 18 eli maatalousmaan pinta-alaero 

ei heijastu kulutukseen läheskään täysimääräisenä.  

Lukujen valossa EU:n maataloustuotanto on paljon intensiivisempää kuin USA:n 

maataloustuotanto. Tämä johtuu siitä, että USA:n kokonaismaatalousalasta 40 % on 

ekstensiivisesti viljeltyä laidunmaata (range) kuten preerioita. EU:ssa vastaavan 

ekstensiivisesti viljellyn laidunmaan osuus on vain 1 %. Alla olevassa taulukossa 

(taulukko 4) maatalousmaa kokonaisuutena sisältää sekä viljellyt nurmet ja 

ekstensiivisesti viljellyt laidunmaat. Peltomaa puolestaan sisältää viljojen, maissin, 

öljykasvien, soijan ja puuvillan viljelyalat. 

Muualla kuin peltomaalla (eli alalla joka on muussa kuin vilja- ja öljykasvien 

tuotannossa, siis käytännössä EU:n osalta viljellyillä nurmilla, USA:n osalta viljellyillä 

nurmilla ja ekstensiivisillä laidunmailla) typen lisäys sekä lannan että lannoitteen osalta 

on pienempi USA:ssa kuin Euroopassa. Myös biologista typensidontaa käytetään 

enemmän USA:ssa, johtuen mm. laajasta soijan viljelystä ja sinimailasen käytöstä 

rehunurmissa.19 Taulukossa 5 on vielä esitetty OECD-maiden ravinnetasetiedot.  

 

Taulukko 4. Typpilannoitus ja typpitaseet Euroopassa ja USA:ssa 2005. Grinsven ym. 

(2015)20 

 Maatalous kokonaisuutena Peltomaa  
kg/hehtaarille USA EU  USA EU 

A) lannoite 27 54  63 63 

B) lantaa levitetty 16 42  13 18 

C) Biologinen typensidonta 14 6  24 2 

D) N ilmalaskeuma 9 13   9 13 

E) N poistuma 40 68  77 67 

F) NH3 tappiot yht 7 14  15 18 

–NH3 eläinsuojassa ja varastoinnissa 3 5  6 8 
–NH3 tappiot lannanlevityksen ja laidunnuksen 
aikana 2 5  5 5 

–NH3 tappiot lannoitteissa 2 4   4 5 

Typpitase (A+B+C+D-E) 27 47  25 21 

 

 

                                                             
17 World Bank Open Data (2017) 
18 Fertilizers Europe. EU fertilizer market key graphs 
19 USDA, National Agricultural Statistics Service. 2012 Census of Agriculture -State Data. Table 41.  Fertilizers and Chemi-
cals Applied:  2012 and 2007 
20 Grinsven ym. (2015). Losses of Ammonia and Nitrate from Agriculture and Their Effect on Nitrogen Recovery in the 
European Union and the United States between 1900 and 2050 
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Taulukko 5. ravinnetaseet OECD-maissa 2007-2009 (Lähde OECD) 

 

Fosforitase 
kg/ha 

Typpitase 
kg/ha 

Etelä-Korea 46 228 

Hollanti* 14 204 

Japani 49 180 

Israel 40 130 

Belgia* 6 121 

Norja 15 99 

Iso-Britannia 7 97 

Tanska 6 90 

Saksa* 1 85 

Tšekki 0 79 

Luxembourg* 0 75 

Sveitsi* 3 68 

EU15 3 65 

OECD 6 63 

Slovenia* 9 61 

Puola 5 57 

Irlanti 3 50 

Ranska* 2 50 

Uusi-Seelanti 10 49 

Suomi 4 47 

Ruotsi 0 43 

Slovakia -2 37 

Turkki 5 35 

USA 2 33 

Itävalta 2 30 

Italia* -3 28 

Kreikka* -2 25 

Kanada 0 23 

Meksiko* 1 22 

Viro* -7 21 

Portugali 4 14 

Espanja 1 14 

Australia 0 14 

Islanti 1 8 

Unkari* -10 1 

* vertailuvuosi 2006-2008 

 

4.1.4. Tavoitteiden toteutuminen  

Ulkomaan ravinteiden kierrätystä koskevien raporttien laatiminen toteutui 

hankesuunnitelman mukaisesti. Tämän osalta ei ollut poikkeamia hankesuunnitelmaan 

verrattuna.  
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4.2. Kotimaan kierrätyslannoitesektorin kartoitus (tehtävä 2) 
 

”Hankkeessa kartoitetaan alan kotimaisia markkinoita, säädöstöä, tuotteiden 

kilpailukykyä ja käytettävyyttä. Tarkastelua tehdään sekä alan yritysten että tuotteiden 

käyttäjien eli viljelijöiden näkökulmasta. Tarkasteluissa on mukana tuotteiden käytön 

talouteen vaikuttavat tekijät.  

Hankkeessa selvitetään kierrätysraaka-ainepohjaisten lannoitevalmisteiden kehityksen ja 

käytön tilannetta Suomessa. Kierrätysravinteista valmistettujen lannoitevalmisteiden 

käytöstä etsitään kotimaisia teknologiaesimerkkejä, tarkastellaan kotimaassa kehitettyjen 

orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskevien kokeilujen, testien ja tutkimusten 

tuloksia, ja kartoitetaan kierrätysravinteista valmistettuja lannoitetuotteita käyttäneiden 

viljelijöiden käyttökokemuksia. Samalla kartoitetaan kierrätyslannoitteiden käytön 

lisäämisen pullonkauloja ja haetaan kierrätysravinteiden nykyisiltä ja potentiaalisilta 

käyttäjiltä kehitysehdotuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi käytettyihin teknologioihin tai 

alaa koskevaan säädöstöön. Mukana tarkastelussa on myös kierrätysraaka-ainepohjaisten 

lannoitetuotteiden käytön taloudelliset tekijät ja teknologinen soveltuvuus ja 

käytettävyys lannoitteen käyttäjän näkökulmasta. Kotimaisista kierrätysraaka-

ainepohjaisia lannoitevalmisteita valmistavista yrityksistä ovat hankkeeseen lupautuneet 

mukaan Biovakka, Biokasvu, Envor, Honkajoki, Biokymppi, Biolan, Novarbo ja Biotehdas.” 

Hankkeen toisena päätehtävänä oli kartoittaa kotimaisen kierrätyslannoitesektorin 

kehitystä. Tarkastelussa olivat alan kotimaiset markkinat, säädöstöt, tuotteiden 

kilpailukyky ja käytettävyys. 

 

4.2.1. Mitä ravinnekierrätys tarkoittaa? 

Useissa yhteyksissä on käynyt ilmi, että erityisesti viljelijät, mutta myös monesti muutkin 

tahot, mieltävät ravinnekierrätyksen tarkoittavan samaa kuin yhdyskuntajätevesien 

kierrätys. Kuitenkin, niin Suomessa kuin koko EU:ssa, ehdottomasti merkittävin 

kierrätysravinnepotentiaali on kotieläinten lanta.  

Suomen kierrätysravinnepotentiaalia on kartoitettu esimerkiksi vuonna 2017 julkaistussa 

Luke:n selvityksessä21. Siinä Suomen kierrätettävissä olevan fosforin määrä eri lähteistä 

on arvioitu olevan yhteensä 26 000 tonnia (kuva 10). Vertailun vuoksi Suomessa käytetään 

nykyisin väkilannoitefosforia vuosittain 11 000 tn (kuva 11). 

 

                                                             
21 Marttinen ym. 2017: Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi. 
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017 
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Kuva 10: Eri lähteistä peräisin olevien ravinnerikkaiden biomassojen määrä Suomessa22 

 

Suomen viljelty peltoala on noin 2 milj. ha. Vuosittain hehtaaria kohti kierrätysfosforia 

riittäisi seuraavasti: edellä mainittujen lukujen valossa seuraavasti: kotieläinten lanta n. 

9,6 kg/ha, yhdyskuntien jätevesilietteet n. 1,4 kg/ha, elintarvike- ja rehuteollisuuden 

sivuvirrat n. 0,2 kg/ha ja yhdyskuntien biojätteet n. 0,4 kg/ha. Väkilannoitefosforin käyttö 

on viime vuosina Suomessa ollut n. 5 kg/ha, joten kierrätysfosforin potentiaali on 

merkittävä. Lisäpotentiaalia on myös uusissa kierrätysravinnelähteissä, kuten 

vajaahyödynnetyt nurmet 1,3 kg/ha ja metsäteollisuuden lietteet 0,1 kg/ha. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Marttinen ym. 2017: Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi. 
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017 



 

27 
 

 
 

Kuva 11: Eri lähteistä peräisin olevan kierrätettävän fosforin määrä Suomessa23 

Aiemmin ravinnekierrätyksen pääasiallisena ajurina Euroopassa on ollut 

hallitsemattomien ravinnepäästöjen aiheuttama vesistöjen rehevöityminen ja 

pohjavesien pilaantuminen. Erityisesti Euroopan kotieläinkeskittymissä on haettu 

ratkaisuja intensiivisen kotieläintuotannon lannan käsittelemiseksi siten, että haitallisia 

ravinnepäästöjä ei päätyisi vesistöihin. Ratkaisuja on haettu myös ilmanlaatua 

huonontavien ja rehevöitymistä aiheuttavien ammoniakkipäästöjen vähentämiseen.  

Vasta viime vuosina on ravinteiden, erityisesti fosforin kierrätyksen motivaattoriksi 

noussut myös kysymys louhittavien fosforivarojen rajallisuudesta.  

 

4.2.2. Ravinnekierrätyssektorin kehitys hankkeen aikana 
Suomi oli sitoutunut Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän 

tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä 

ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue. Maa- ja metsätalousministeriön ja 

ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 muistion "Suomesta ravinteiden 

kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että 

Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Ravinnekierrätysohjelma laadittiin näiden 

toimien toteuttamiseksi.  

                                                             
23 Marttinen ym. 2017: Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi. 
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017 
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Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 seurantaryhmän, joka edistää ja seuraa kaiken 

aikaa toimien toteuttamista. Seurantaryhmän, jossa ovat mukana YM:n, MMM:n, TEM:n, 

VM:n ja Business Finlandin edustajat, toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun. 

Ravinteiden kierrätyksen seurantaryhmä on laatinut ravinteiden kierrättämisestä vision, 

jonka mukaan vuonna 2030 ”Ravinteiden kierrätyksessä on tapahtunut läpimurto, päästöt 

ympäristöön ovat pienet ja ravinteet kiertävät tehokkaasti. Vesistöihin karanneita 

ravinteita palautetaan kiertoon ja tuontiravinteiden määrä on pieni. Ravinteiden kierrätys 

on synnyttänyt uutta liiketoimintaa.” Vision toteuttamiseksi laaditaan 

Ravinnekierrätyksen toimenpideohjelma.24 

Ravinteiden kierrätys oli selvästi nouseva ilmiö. Kiertotalous tuli mukaan keväällä 2015 

myös Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan, yhdeksi kärkihankkeeksi. Alan 

kehitystyöhön ja hankkeisiin tuli tarjolle lisää rahoitusta sekä Maa- ja 

Metsätalousministeriön, Ympäristöministeriön että TEKESin kautta, erilaisissa 

hankehauissa ja ohjelmissa.  

Kierrätyslannoite-sektorilla alkanut voimakas kehitys jatkui. Erilaisten 

tuotekehityshankkeiden kautta yrityksissä etsittiin tosissaan ratkaisuja lannan ja muiden 

orgaanisten kierrätysravinnelähteiden kannattavaksi tuotteistamiseksi. Uusia yrityksiä ja 

teknologioita tuli markkinoille. Alan yrityskentän nopeaa kehitystä kuvastaa, että 

hankesuunnitelmassa mainituista kahdeksasta hankkeessa mukana olevasta yrityksestä 

kotimaan kierrätyslannoitemarkkinoilla oli keväällä 2016 mukana viisi, ja vuotta 

myöhemmin enää kolme. Energiayhtiö Gasum oli ostanut Biotehtaan ja Biovakan, 

Biokasvu oli fuusioitunut Tyynelän Maanparannuksen ja Soilfoodin kanssa, ja Honkajoen 

lihaluujauhotuotteiden markkinointi siirtyi Novarbolta Ecolanille.   

Järki Lannoite -hankkeen hankesuunnitelma laadittiin kevättalvella 2015, ennen 

ravinnekierrätyksen nousemista hallitusohjelman kärkihankkeeksi. Kun hankkeen 

myönteinen rahoituspäätös tuli kesällä 2015, olivat kiertotalous ja ravinteiden kierrätys 

kerta kaikkiaan jo lennossa. Siten hanke on osaltaan ollut yhtenä toimijana mukana 

syntyneessä ravinnekierrätysilmiössä. Samalla yksi tapa kuvata ravinteiden kierrätyksen 

ilmiötä on esittää havaintoja alan tiimoilla käydyistä keskusteluista, huomion kohteista ja 

painopisteistä, sellaisena kuin ne ovat hankkeen aikana näyttäytyneet.  

Vuonna 2015 voimaan astunut uusi ympäristökorvausjärjestelmä ja sen uudet fosforin 

laskentasäännöt aiheuttivat muutoksia yritysten ja maatilojen toiminnassa. Orgaanisten 

lannoitevalmisteiden kokonaisfosforista otettiin ympäristökorvauksen lannoitusmääriin 

mukaan aikaisempaa huomattavasti isompi osuus. Lihaluujauhon ja 

elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä puhdistamolietteen kokonaisfosforista oli 

                                                             
24 http://www.ym.fi/fi-
FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Ravinteiden_kierratyksen_edistamista_ja_Saaristomeren_
tilan_parantamista_koskeva_ohjelma (viitattu 12.3.2018) 

http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Ravinteiden_kierratyksen_edistamista_ja_Saaristomeren_tilan_parantamista_koskeva_ohjelma
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Ravinteiden_kierratyksen_edistamista_ja_Saaristomeren_tilan_parantamista_koskeva_ohjelma
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Ravinteiden_kierratyksen_edistamista_ja_Saaristomeren_tilan_parantamista_koskeva_ohjelma
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uudella tukikaudella otettava huomioon 60 %, kun aiemmin näissä huomioitiin vain 

vesiliukoinen fosfori. Turkiseläinten lannan ja puhdistamolietepohjaisten 

lannoitevalmisteiden fosforista tuli uudella tukikaudella ottaa huomioon 60 %, kun 

aiemmin luku oli ollut 40 %. Myös lantafosforin laskenta kiristyi. Aikaisemmin lannan 

kokonaisfosforista oli pitänyt ottaa laskennassa huomioon 85 %, uudessa järjestelmässä 

100 %. Näin hehtaaria kohti levitettävät määrät pienenivät, osalla tuotteista merkittävästi. 

Nämä muutokset nousivat esiin vasta pikkuhiljaa, uusi tilanne alkoi selvitä vasta keväällä 

2016.  

Raportointijakson aikana on ravinnekierrätyskeskusteluun tullut mukaan uutena 

pohdintana kysymys, voiko ravinteiden kierrätys kasvattaa ravinnehuuhtoumia. Tällaista 

ajatusta on esitetty muutamilta tahoilta toistuvasti raportointijakson aikana. Osin väitteen 

perusteina on se tosiasia, että lannoista ja orgaanisista lannoitevalmisteista ravinteet 

vapautuvat hitaammin eikä niiden vapautumisaikaa voida täysin hallita. Osin argumentin 

perusteena on ollut ajatus, että jos kierrätysravinteita ei käytetä, niiden sisältämät 

ravinteet ”varastoidaan” jossakin, josta ne eivät aiheuta ravinnepäästön tai muuta riskiä. 

Todellisuudessahan tällaisia ylivuotisia kumuloituvia varastoja ei missään ole olemassa, 

joten tavalla tai toisella Suomessa vuodesta toiseen on kaikki lanta, 

yhdyskuntajätevesilietteet ja elintarviketeollisuuden ja yhdyskuntien tuottamat biojätteet 

levitetty joko pelloille tai käytetty eri tavoin viherrakentamisessa. Ravinnekierrätyksen 

idea nimenomaan perustuu tavoitteeseen, että jatkossa levitys ja käyttö tapahtuisivat 

hallitusti, ravinnesisällöt ja eri kasvien ravinnetarpeet huomioon ottaen.  

 

Toistuvasti on myös tullut esille väite, jonka mukaan ravinnekierrätys vaarantaa kasvien 

ravitsemuksen, koska kierrätysravinteet eivät välttämättä sisällä ravinteita kasvien 

vaatimassa suhteessa tai osa ravinteista saattaa jäädä puuttumaan kokonaan. Tässäkään 

ei kuitenkaan ole mitään uutta. Lantoja on tiloilla käytetty kasvien lannoittamiseen 

vuosikymmenien ajan niin, että niitä on sitten tarpeen mukaan täydennetty antamalla 

vajaaksi jääneet ravinteet väkilannoitteilla. Itse asiassa voidaan sanoa, että kaikki 

tavanomaisessa tuotannossa olevat kotieläintilat ovat viimeisten vuosikymmenien ajan 

toimineet näin: käyttäneet rinnakkain lantoja ja väkilannoitteita niin, että kasvien 

ravinnetarpeet on saatu tyydytettyä. Kotieläintilat eivät ole käyttäneet pelkästään lantaa 

lannoitteena tähänkään saakka. Vain luomutiloilla on lannoitus perustunut vain lantaan ja 

biologiseen typensidontaan, väkilannoitteita ei luomutuotannossa ole lupa käyttää. Tosin 

viime vuosina myös luomutuotantoon on tullut tarjolle erilaisia lannoitevalmisteita, joita 

voidaan käyttää kasvien ravinnetarpeen täydentämiseen. 

 

Alan kehityksen voi katsoa seuranneen Lauri Hetemäen MTK:n kiertotalousseminaarissa 

esittämän, bioenergian hyväksyttävyyttä koskevaa keskustelun kulkua (kuva 12). Alun 

hypessä pääpaino oli 1. sukupolven kierrätyslannoitteilla (vrt. 1.sukupolven bioenergialla). 

Hypeä seurasi krapula, kun päähuomio kiinnittyi yhdyskuntajätevesien haitta-aineisiin ja 

kierrätyslannoitteiden ravinteiden osin hallitsemattomaan vapautumiseen (vrt. 1. 
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sukupolven bioenergian tehottomuuteen, ruuan hintaan...). Bioenergiapuolella uusi alku 

ja nousu lähtivät 2. sukupolven bioenergiaratkaisujen mukana. Sittemmin alan kehitys on 

tasaantunut ja vakiintunut.  

 
 

Kuva 12. Bioenergian hyväksyttävyyttä koskeva keskustelu 2000-luvulla. Lauri 

Hetemäen esityksestä MTK:n kiertotalousseminaarissa 15.2.2018 

 

Ehkä kierrätyslannoitesektorilla tarvittaisiin myös jonkinlainen uusi alku. Monet olemassa 

olevista kierrätyslannoitteista ovat hyviä ja toimivia nykyisenkaltaisena. Mutta ainakin 

logistiikan, varastoinnin ja tasaisen levityksen ja hallitun ravinteiden vapautumisen 

kannalta olisi tarvetta myös kehittää ikään kuin 2. sukupolven kierrätyslannoitteita. 

Tällaisina voidaan ehkä nykyisistä tuotteista pitää jo ainakin ammoniumsulfaattia, 

struviittia ja tuhkalannoitteita. 

 

4.2.3. Tapaus yhdyskuntajätevesilietteet 

Samalla kun ravinteiden kierrätys nousi keskustelun valtavirtaan, tuli alalle uutena 

haasteena yhdyskuntajätevesien lannoitekäyttöä koskevat kiristykset. Tästä on seurannut 

paljon keskustelua ja hämmennystä.  

 
Ensimmäisenä viljanostajista yhdyskuntajätevesien käyttökiellon asetti Pohjoismaiden 

suurin mallasohran ostaja Viking Malt. Käyttökielto koski yhdyskuntajätevesilietteen 
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käyttöä mallasohraviljelmien lannoituksessa viljelyvuonna.  Fazer, Altia ja Raisio toivat 

viljanostoihin saman käyttörajoituksen hieman myöhemmin. Myös rehuviljanostajista 

Hankkija ja A-rehu ovat asettaneet ostamalleen rehuviljalle kiellon 

yhdyskuntajätevesilietettä sisältäville lannoitteille. Toisaalta käyttökielto ei edelleenkään 

koske tiloilla rehuksi käytettävää viljaa tai tilojen välistä rehuviljakauppaa. 

Puhdistamolietteellä lannoitetulle viljalle löytyy myös edelleen markkinoita esimerkiksi 

EU:n alueelta.  

 

Ainakin jonkinlainen siirtymäaika nyt alalla alkaa, jolloin ratkaisuja haetaan mahdollisesti 

yhdyskuntajätevesien prosessoinnin keskittämisestä vain tiettyihin laitoksiin. Varmasti 

myös haetaan yhdyskuntajätevesipohjaisten lannoitevalmisteiden uusia käyttökohteita. 

Joka tapauksessa moni viime vuosina näitä sisältäneitä lannoitetuotteita käyttänyt jää 

pois käyttäjäkunnasta, ja uusia asiakkaita etsitään.   

 

Samoihin aikoihin kun yhdyskuntajätevesien käyttö nousi laajasti esille, kävi myös ilmi että 

niiden käyttöä koskeva tilastointi oli puutteellista. Aikaisemmin Suomessa syntyvistä 

yhdyskuntajätevesilietteistä oli virallisten tilastojen mukaan peltolevitykseen päättynyt 

vain n. 5 %. Ilmeisesti tuo luku piti kuitenkin sisällään vain sellaisenaan, kompostoinnin 

jälkeen peltolevitykseen päätyneet erät. Kun tilastointitapoja tarkastettiin, huomattiin 

että iso osa yhdyskuntajätevesilietteistä vietiin jatkoprosessoitavaksi biokaasulaitoksiin, 

joissa ne yleensä sekoitettiin muiden jakeiden kanssa. Tämä biokaasulaitosten kautta 

kiertänyt osuus puhdistamolietteistä ei aiemmin ollut tilastoissa mukana. Kun tilastointia 

tarkastettiin, päädyttiin vuonna 2017 arvioon, jonka mukaan peltolevitykseen päätyi n. 40 

% puhdistamolietteistä25.  

 

Koska eteenkin monet viljelijät ovat ymmärtäneet ravinnekierrätyksen tarkoittavan 

nimenomaan yhdyskuntajätevesien kierrätystä, on näiden käyttörajoitukset tulkittu 

merkitsevän ravinnekierrätyksen estymistä ja ravinnekierrätyksen ylipäänsä merkitsevän 

imagohaittaa.  

 

Yksi ratkaisumahdollisuus on jatkossa selkeästi erottaa ei-toivottujen raaka-aineiden 

käsittely omiin erillisiin laitoksiin, joissa nämä sitten käsiteltäisiin tarpeen vaatimalla 

tavalla. Samalla tulisi myös päästä ratkaisuun, voidaanko näitä, ja jos voidaan niin miten 

ja missä, käyttää lannoitteena. Nykyistä pidemmälle menevä yhdyskuntajätevesien 

puhdistus ja prosessointi aiheuttavat myös kustannuksia. Siksi tulisi myös ratkaista miten 

kohonneet kustannukset jaetaan. Osallisia tässä ovat ainakin vesilaitokset ja näiden 

asiakkaat, ja sitä kautta jokainen joka jätevesiä tuottaa. Osallisina voidaan ehkä pitää 

myös tahoja, jotka ovat osa yleistä kemikalisoitumista; lääketeollisuus, erilaisia käsittely- 

                                                             
25https://www.vvy.fi/site/assets/files/1621/yhdyskuntalietteen_ka_sittelyn_ja_hyo_dynta_misen_nykytilannekatsaus_
26092017.pdf 
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ja lisäaineita tuottavat yritykset ja näitä tuotteita käyttävät yritykset, eli lopulta hyvin 

monet tahot yhteiskunnassa.  

 

Toinen ratkaisumahdollisuus on pyrkiä estämään haitta-aineiden joutuminen 

jätevedenpuhdistamoihin, eli ”ylävirrassa” tapahtuva puhdistaminen. Tässä olisi hyvänä 

puolena se, että näin vähentyisi myös haitallisten aineiden päätyminen puhdistettuja 

yhdyskuntajätevesiä vastaanottaviin vesistöihin. Osa haitallisista aineista jää 

puhdistusprosessissa muodostuvaan kiintoaineeseen, mutta osa jää liuenneena 

puhdistettuun veteen ja päätyy edelleen vesistöihin. Vesistöissä esimerkiksi lääke- ja 

hormonijäämien on jo todettu aiheuttavan häiriötä vesieliöille26.  

 

4.2.4. Kierrätyslannoitesektorin kehitys ja tulevaisuuden suunnat yrityshaastattelujen 

valossa 

Hankesuunnitelmaa laadittaessa hankkeeseen pyydettiin mukaan silloisia 

kierrätyslannoitesektorilla toimivia yrityksiä. Hankeyhteistyön tarkoituksena oli saada 

mukaan yritysten näkemyksiä alan kehityksestä ja edelleen kehittämistarpeista. 

Yrityshaastattelujen avulla muodostui myös kuvaa alan kehityksestä vuosien varrella.  

Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan. Ensimmäiset haastatteluista tehtiin 

marraskuussa 2015, viimeiset huhtikuussa 2018. Hankkeen kuluessa moni hankkeeseen 

alun perin lupautuneista yrityksistä oli fuusioitunut toisten alan yritysten kanssa, siirtynyt 

yrityskaupan mukana uuden yrityksen omistukseen, tai siirtänyt lannoitemyynnin 

jälleenmyyjälle. Haastatteluista näkyy siten myös alan nopea kehitysvaihe hankkeen 

aikana.  

 
Biolan 
Hanna-Maija Fontell 
(haastattelu tehty 2.2.2016, tiedot päivitetty huhtikuussa 2018) 
 

Biolan on 1974 perustettu perheyritys. Päätoimiala on broilerin lannan tuotteistaminen. 
Toiminta laajentui 1970-80 lukujen taitteessa kompostoreihin, ja myöhemmin mukaan 
tulivat kuivakäymälät ja harmaavesijärjestelmät.  

Pääasiakaskunta Biolanilla ovat kuluttajamarkkinat. Ammattiliiketoiminta on keskitetty 
Novarbo -nimen alle, ja tämä puoli yhtiöitettiin omaksi liiketoiminnaksi vuonna 2008. 
Novarbon toimialaa ovat ammattikasvualustat, ammattilannoitteet ja 
kasvihuonetekniikka. 

Biolanilla on ollut vientitoimintaa jo pitkään. Novarbon tuotteista iso osa menee vientiin. 
Päätuotteet viennissä ovat erilaiset kasvualustat, niitä viedään ammattiviljelyyn, 
kasvuhuoneisiin ja puutarhatuotantoon. EU:n alueelle viedään kompostipohjaisia 

                                                             
26 http://www.swedishepa.se/upload/in-english/cooperation/international-and-EU/internationally/multilateral-
cooperation/baltic-sea/bkg-report-on-pharmaceutical-conc-and-effects-in-the-bs-2016-09-28.pdf 
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kasvualustoja, joissa pohjana turve. Tuotteet räätälöidään asiakastilauksen mukaan 
tilausreseptinä, ja toimitetaan EU:n alueelle rekkakuormakerrannaisina, EU:n 
ulkopuolelle merikonttikerrannaisina. EU:n ulkopuolelle kompostipohjaisia tuotteita ei 
voida viedä, siellä tuotteena on turve jossa lisättynä kalkkia ja mineraaleja. Euroopan 
vienti perustuu kahdenvälisiin sopimuksiin (mutual agreement). Venäjälle viedään 
ympäristötuotteita, esim. käymälöitä. Baltian alue on Biolanille tärkeä, Biolan on Baltian 
alueella markkinajohtaja puutarhatuotteissa. 

Biolanin on keskeinen rooli alkutuotannon parissa lannan vastaanottajana. Biolan 
toimittaa kuiviketurvetta alkutuottajille, sopimustuottajille. Sopimustilojen määrä on noin 
parikymmentä. Biolanin vastaanottama lantamäärä on vähän kasvanut vuosien varrella, 
sittemmin on jouduttu myös toppuuttelemaan. Etäisyys josta lantaa kannattaa tuoda on 
n. 100 km 

Raaka-aineina Biolanin tuotteissa ovat pääasiassa broilerin lanta ja turve, lisäksi on hiukan 
laajennettu raaka-ainepohjaa, mukaan hevosenlanta sekä verijauho ja luujauho, joita 
myös on saatavilla kohtuullisen läheltä. Aikaisemmin strategia perustui pelkästään 
orgaanisten raaka-aineiden käyttöön, mutta uuden strategian mukaan on mahdollista 
käyttää myös orgaanis-mineraalisia raaka-aineita, eli sekoitetaan orgaanisia ja 
kivennäispohjaisia lannoitteita.  

Haastatteluajankohtana keväällä 2016 oli noussut huoli EU:n lannoitevalmisteasetuksen 
uudistuksen yhteydessä laajenevasta ankaran vastuun periaatteesta. Tämän mukaan 
tuotteen myyjällä on korvausvelvoite mikäli tuotteesta aiheutuu haittaa. Vastuu on ollut 
aikaisemminkin, mutta nyt vahingonkorvausulottuvuuteen on tulossa merkittävä 
laajennus. Lannoitetuotteen valmistajan kannalta riski ulottuu kaikkiin raaka-aineisiin. 
Myös lantoihin voi päätyä haitta-aineita. Kaiken kaikkiaan kemikalisoituminen nähdään 
haasteena tulevaisuudessa.  

Alan markkinoista Biolanin edustajalla oli näkemys, että kuluttajapuolen markkinat ovat 
pienen asukasluvun maassa rajalliset. Päätavoitteena olisi saada tuotteet peltoviljelyyn tai 
viherrakentamiseen. 

Biolanin liikevaihto on n. 20 milj. e. Tästä n. 60 % tulee lannoitteista ja kasvualustoista, 
loput kompostoreista ym. Novarbon liikevaihto on n. 8 milj. e. 

 

Biovakka 

Jyrki Heilä 

Haastattelu tehty 29.3.2018 

 

Biovakka käynnistyi kun Vakka-Suomen alueella tehtiin sikataloudessa isoja investointeja. 
Vuonna 2004 lähdettiin liikkeelle biokaasulaitoksen kanssa.  Lietelantaongelmaa 
lähdettiin ratkaisemaan, haettiin vaihtoehtoja mitä voitaisiin lietelannalle tehdä. Vakka-
Suomen kehittämiskeskus ja Markku Riihimäki tekivät taustaselvityksiä. Aina niissä tultiin 
siihen tulokseen että tulisi tehdä biokaasulaitos. Sianlihantuottajat eli sektori itse oli sitä 
mieltä että lantaongelma on ratkaistava. Oli myös Euroopan mittakaavassa iso laitos 
siihen aikaan se biokaasulaitos mitä Vehmaalle tuli.  
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Nopeasti tuli se tilanne että oli pakko saada lisäkassavirtaa.  Sen takia piti ottaa uusia 
syötteitä, jotta saatiin porttimaksuja. Mutta sen seurauksena ravinneongelma vain kasvoi. 
Sitten oli kaikenlaisia kehityshankkeita joita haettiin, investointiin kiintoaineksen 
kuivaukseen ja rakeistukseen, joka taloudellisista syistä kaatui, lämpöä tarvittiin niin 
paljon että talous ei pyörinyt. Nesteosa oli isompi ongelma, taas tehtiin monenlaista 
selvitystä, lopulta päätettiin investoida strippaus- ja haihdutuslaitteistoon. Silloin 
jätevesipuolen parhaat osaajat Suomessa olivat sitä mieltä ettei siinä ole mitään järkeä, 
mutta sitten saatiin malli jossa toimittaja oli vastuussa laitteen toiminnasta. Mutta 
toimittanut norjalainen yritys meni konkurssiin, ja me lunastettiin laitteet itselle. Ja 
lähdettiin tekemään muokkausta että saatiin ne toimintaan. Olimme maailmanlaajuisesti 
taas edelläkävijöitä että laitettiin rejektivesi tällaiseen prosessiin. Tuloksena 70-80 % 
nestevirrasta saatiin niin puhtaaksi, että se voidaan tarvittaessa laskea maaperään tai 
käyttää prosessivetenä.  

Sitä kautta saatiin tosissaan ratkaistua ravinnekierrätys, saatiin ravinteet lähtemään 
muualle. 

Sitten mentiin eteenpäin, tuli sähkön syöttötariffi voimaan, ja markkina muuttui ihan 
täysin.  Tuli ajatus että toiminta onkin energiantuotantoa, kun meidän ajatus oli että se 
on ensisijaisesti jätteenkäsittelyä ja ravinteiden kierrätystä. Sitten tosiaan toimialaksi tuli 
energiantuotanto, ja ravinnetuotteiden kohdalla oli vain kysymys miten sitä halvimmalla 
mahdollisella tavalla ravinteet pystyttiin hävittämään. Vehmaan laitos ei päässyt 
tuotantotuen, eli syöttötariffin piiriin vaikka laitos tuotti sähköä 10 000 Mwh. Syynä ole 
se, että Vehmaan laitos oli investoitu 2004, ja vasta 2009 jälkeen investoidut laitokset 
pääsivät tuotantotuen piiriin. Meidän kannalta kilpailutilanne muuttui kestämättömäksi, 
koska tuotantotuen piirissä sähköstä sai 133,50 €/MWh ja markkinahinta oli 25-40 
€/MWh.  Uskon että Suomessa ravinteiden kierrätys olisi paljon pidemmällä, jos ei olisi 
tullut biokaasulle sähkön syöttötariffia Suomeen. 

Ravinteiden kierrätys on jonkin verran mennyt eteenpäin siitä vuodesta 2004, mutta 
mitään todellisia läpilyöntejä ei ole tullut sen jälkeen mitä me silloin Vehmaalla tehtiin. 

Turun biokaasulaitos Topinojalla tuli mukaan 2009, silloin lähdettiin laajentamaan 
liiketoimintaa, kun Turussa voitettiin puhdistamolietekilpailu. Silloin päätettiin keskittää 
niin, että Turkuun menivät likaiset ravinteet ja puhtaat omaan eli Vehmaan laitokselle. 
Tämä oli siksi, koska oli viljelijäomisteinen pohja, oli selvä näkemys että näitä kahta 
tuotetta ei voida lähteä sekoittamaan. Vaikka maataloudessa silloin käytettiin 
puhdistamolietteitä, me emme halunneet sekoittaa niitä keskenään.  

2016 alussa Gasum osti laitokset ja yhdisti biokaasuliiketoiminnat. Yhä edelleen näen että 
ravinnekierto on toteuttamatta, muta tarvitaan määrätyn tyyppiset toimintamallit. Ja sitä 
ei tehdä millään pienillä biokaasulaitoksilla. Esimerkiksi Vambio on pieni, tarvitaan 
laitoksia suuruusluokkaa Vambio kertaa 2-3. 

Tämä siksi, että aina tullaan siihen tilanteeseen, että jos halutaan väkevöidä 
ravinnetuotteita, tarvitaan tekniikkaa, ja investoinnit ovat miljoonia. Näihin pieniin 
laitoksiin ei pystytä sellaisia investointeja tekemään, talous ei toimi.  
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Alan esteenä tai pullonkaulana Suomessa on biokaasulaitosten väärä koko. Vambio on 
kapasiteetiltaan 60 000 tn laitos, ei pysty investoimaan väkevöintiin, Vehmaalla 
kapasiteetti on 80 000 tn mutta sekin oli vähän liian pieni vaikka sinne investointiinkin 
väkevöinti. Kun nesteet ovat matalaravinteisia, logistiikka on kallista kun viedään kauas. 
Neste olisi pakko saada lähialueille. Tällaisia isoja laitoksia ei taida missään olla. Kun isoa 
laitosta mietitään, niitä ei montaa Suomen kokoiseen maahan mahdu. Kun puhutaan 
ravinteiden kierrätyksestä, niin se tarkoittaa maatalouden ravinteiden kierrättämistä, 
muut virrat ovat siihen verrattuna pieniä. Pitää olla iso kotieläinkeskittymä, niiltä alueilta 
voi löytyä paikka johon sellaisen ison laitoksen tekisi. Uskon että erityyppisillä uusilla 
symbiooseilla, joissa katsotaan esimerkiksi mitä kasveja viljellään, on mahdollista kehittää 
ravinteiden käyttöä. Niillä saadaan uusia ratkaisuja, kun esimerkiksi nurmen viljelyyn 
voidaan käyttää typpeä enemmän. Mutta tullaan hulluun tilanteeseen sillä nitraattiasetus 
rajoittaa orgaanisen lannoitevalmisteen käytön 170 kg/ha, vaikka biokaasulaitoksen 
nestejae on nestemäistä ja hyvin kasveille käyttökelpoista. Eli tässä kohtaa nitraattiasetus 
rajoittaa ravinnekierrätystä. 

Ravinnekierrätystä rajoittaa kotieläinyksikön näkökulmasta se, että nyt pitäisi saada 
fosfori nesteestä 100 % irti. Jos esimerkiksi laskeutettaisiin, ja sitten erotettaisiin kiintojae 
ja vietäisiin muualle, ja jos olisi oikeus viedä niihin maihin joissa on korkea tai arveluttavan. 
Mutta nyt kun sen pitää olla 0 kg/ha, se fosforin erotus maksaa tolkuttomasti. Mutta jos 
voitaisiin sopia että fosforin vähennysprosentiksi riittäisi 80 %, se olisi tehtävissä. 
Kiintoaines vietäisiin sinne missä sitä tarvitaan, ja kotieläintila voisi käyttää nestettä omilla 
pelloilla.  

Jos ajatellaan ympäristötukijuttuja, on hömppäheiniä ja kerääjäkasveja, en ole varma 
saavutetaanko niillä ihan todellisuudessa jotain hyvää. Tuolla edellä kuvatulla systeemillä, 
jos jaettaisiin kahtia ravinteet kiinteään ja nestemäiseen, saavutettaisiin ravinteiden 
kierrätyksen osalta paljon enemmän. Jos lannan nesteosan ja kiintoaineen erottamisen 
yhteydessä sallittaisiin nesteosan levittämisen mukana pieni määrä fosforia korkean ja 
arveluttavan korkean P tason pelloille ja samaan aikaan edellytetään kiintojakeen vientiä 
kauemmaksi, ja sen viennin dokumentointia. Tällä olisi oikeasti merkitystä että 
kiintoaineen mukana saataisiin fosforia alemman fosforiluvun lohkoille ja nesteosan typpi 
lähelle kotieläinyksikköä. Tällä mallilla lannanlevityskustannukset laskisivat ja 
kotieläintilalla olisi mahdollisuus siirtää kiintoainesta pidemmällekin. 

Ja jos saataisiin nurmilta sioille kotimaista valkuaista, sinne mahtuisi typpeä selvästi 
enemmän kuin viljalle, ja pelloille saataisiin monivuotinen kasvi ja juurimassaa. Maan 
rakenne paranisi, ja saataisiin energiaa. Ensin 600-700 kg kotimaista valkuaista, sitten 
ehkä 2000 l polttoöljyä vastaava energiamäärä biokaasuna.  

Puhdistamolietteistä olen sitä mieltä, että niiden paikka ei ole pellolla nykyisellä 
toimintatavalla, joku muu ratkaisu pitää tehdä. Tämä nykyinen trendi oli nähtävissä ja 
ennustettavissa jo muutama vuosi sitten. Kävi varmaan niin, että kun 
biokaasulaitoskaupat tehtiin ja puhdistamolietteistä alettiin keskustelemaan enemmän, 
niin stoppi puhdistamolietteiden käytölle tuli nopeasti. Itse uskoin että siihen menee 
vähintään 5 vuotta, mutta kehitys oli nopeampi.  
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Biotehdas 

Kaisa Suvilampi 

Haastattelu tehty 29.3.2018 

 

Yritys perustettiin vuonna 2008. Vuonna 2009 alettiin investoida ensimmäistä 
biokaasulaitosta Vampulaan. Vambion alkuperäinen omistus oli kolmella paikallisella 
sianlihantuottajalla, ja osakkaina olivat Kaisa Suvilampi joka veti projektia sekä Watrec 
joka toimi laitostoimittajana. Vambiosta lähdettiin tekemään ns. keskitettyä 
biokaasulaitosta, eli laitokseen keskitettiin kahden ison sikalan lietteiden käsittelyä, ja 
lisäksi haettiin lupa käsitellä erilaisia biohajoavia jätteitä laajemmin.  

Markkina aukesi, erilaisia rasvalietteitä ja muita, myös yhdyskuntajätevesilietteitä tuli 
mukaan, viimeksi mainitut tulivat aika laajastikin mukaan lopulta. Vambio toimi silloisen 
lannoitevalmisteasetuksen mukaan, joka asetus ei edelleenkään ole muuttunut. Mutta 
markkina on sittemmin on muuttunut.  

Kilpailijoista poiketen Vambiossa lähdettiin siitä, että ravinnejäännös sellaisenaan 
lietemäisenä toimitettiin viljelykäyttöön. Tätä varten tehtiin tosi paljon jalkatyötä 
viljelijöiden keskuudessa, oli iso laitos ja iso kapasiteetti, 60 000 tn lupa käsitellä erilaisia 
biohajoavia jätteitä. 

Laitos tuotti ison määrän mädätettä, ja sen levitys vaati ison peltopinta-alan. 
Parhaimmillaan nestemäistä lannoitetuotetta syntyi 70-80 000 tn vuositasolla. Kuiva-
ainepitoisuus mädätteellä oli n. 7 %. Kun tehtiin paljon töitä saatiin ketju toimimaan. 
Mutta logistiikka- ja varastointiponnistus oli kova. Ja kilpailu peltopinta-alasta oli kova, 
raa’an karjanlannan ja väkilannoitteiden kanssa Huittisten ja Vampulan alueella. Lisäksi oli 
Kokemäen perunatehdas ja sen sivuvirrat. 

Vambion, sittemmin Biotehtaan, bisnes oli jätehuolto, ehdottomasti tämä oli ykkösasia. 
Biotehdas oli ensisijaisesti jätehuollon toimija, joka kilpaili jätteiden käsittelyssä 
kompostoinnin ja muiden käsittelytapojen kuten kaatopaikkakäsittelyn ja polton kanssa. 
Kakkosena oli energian myynti, jolla osa-alueella peitottiin kompostointi helposti. 
Ympäristönäkökulmasta katsoen merkittävin liiketoiminnan haara eli ravinteiden 
kierrätys oli vahvasti negatiivinen taloudellisesti, ja vaati eniten työtä. 

Biotehdas oli edelläkävijä, oli Biovakka ja me, tämäntyyppisen laitosmallin kanssa. 
Vampulan ensimmäinen laitos saatiin hyvin pyörimään, ei ollut paljoa teknisiä murheita, 
ja investointi lähti nopeasti tuottamaan. Vampulan laitoksen osalta ei myöskään ollut 
murheita ympäristöhaittojen kanssa, eli ei jouduttu valituskierteisiin hajujen tai jätevesien 
kanssa niin kuin jotkut kilpailijat. Ja konsepti oli taloudellisesti tuottava, ja tavoite oli 
kasvaa. Vampulassa tuli Watrec-yhtiön konsepti ensimmäisen kerran laajassa 
mittakaavassa testattua, ja 2012 tuli Taaleritehtaan rahasto kumppaniksi ja päästiin 
kasvamaan. 

Silloin tehtiin nopea ja kunnianhimoinen kasvusuunnitelma, nopealla aikataululla 
investoitiin Kuopioon, Honkajoelle, Ouluun ja Riihimäelle. Biotehdas kasvoi 
markkinajohtajaksi Suomessa. Riihimäen laitosta ei kuitenkaan ihan ehditty ottamaan 
käyttöön, kun Gasum halusi tähän markkinaan selkeästi ja syntyi yrityskauppa.  
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Käytännössä Riihimäkeä lukuun ottamatta laitokset olivat hyvin samankaltaisia. Vampula 
käsitteli lietemäisiä elintarviketeollisuuden lietteitä ja sian lietelantaa. Vampulassa ei 
käsitelty erilliskerättyä biojätettä eli kotitalouksien ja kaupan jätettä, sillä se vaatii 
esikäsittelyn eli pakkausmateriaalin poistoa, mitä Vampulassa ei ollut. 
Esikäsittelylaitteistot investoitiin Kuopioon, Honkajoelle, Riihimäelle ja Ouluun. 
Erilliskerätyn biojätteen ongelma on, että siellä on pakkausmateriaaleja, ruokailuvälineitä 
ym. mitä ei biojätteeseen kuuluisi.  

Alan ongelmat kulminoituivat aina kun puhuttiin puhdistamolietteen käsittelystä, myös 
lainsäädännössä. Alussa puhuttiin raskasmetalleista. Biotehtaan kanta oli se, että oli hyvä 
että tutkitaan ettei lannoitetuotteissa ole haitta-aineita ja näihin tutkimuksiin laajasti 
osallistuttiin, mutta pidimme tärkeänä että putsarilietteidenkin ravinteet saataisiin 
hallitusti käyttöön. 

Toisaalta tutkimustulokset osoittavat, että putsarilietepohjaisissa ei todellisia haittoja 
pystytä näyttämään toteen. Alan kannalta on harmi, että tilanne on mennyt niin 
hankalaksi. Olisi hyvä saada ne ravinteet mukaan edelleen, tietysti tiedon ja 
teknologioiden pitää kehittyä, mutta ei ylivarovaisuuteen perustuen. 

Itse toivoisin että puhdistamolietteiden käyttöä ei torpattaisi ilman tutkittua syytä. 
Orgaanisia haitta-aineita on sittemmin lähdetty tutkimaan puhdistamolietteistä. On hyvä 
että puhutaan esim. lääkejäämistä, mutta näiden haitta-ainepitoisuudet ovat lietteissä 
aika alhaisia, isompi osa päätyy mereen. Itseä on jäänyt askarruttamaan miksi se on niin 
hankalaksi mennyt.  

Olen myös jäänyt ihmettelemään, miksi muiden jäte- ja biojätevirtojen osalta katsotaan 
että ne lähtökohtaisesti ovat puhtaita. Mekin olimme mukana tosi monessa 
tutkimushankkeessa, koska pidettiin hyvänä että riskejä selvitetään. Pitäisi olla niin, että 
riippumatta jäteaineen haitta-ainepitoisuuksista, olisi pitänyt kehittää prosesseja ja 
keskittyä lannoitetuotteiden laadunvarmistukseen, että olisi siirrytty enemmän 
teollisuusprosessien kaltaiseen toimintaan. Näitä linjauksia vieläkin odotetaan.  

Alan kehityksestä, vaikka Biotehtaan liiketoiminnan kassavirta tuli muualta kuin 
ravinnekierrätyksestä, näen edelleen että se ravinnekierrätys oli ympäristön ja globaalin 
kehityksen kannalta tärkeintä mitä tehtiin, ja sen toivoisin menevän eteenpäin. Että se 
tulisi konkretiaan. 

 
Biokymppi 
(haastattelu tehty 18.2.2016, tiedot päivitetty huhtikuussa 2018) 
Mika Juvonen 
 

Biokymppi on perustettu 2009, yrityksellä on kolme pääosakasta. Biojätteen 
käsittelytoiminta Kiteellä on lähtenyt liikkeelle aikoinaan kaatopaikka-alueella 
sijainneesta kompostilaitoksesta 1990-luvun lopulla Vuonna 2009 lähdettiin rakentamaan 
biokaasulaitosta. Taloudelliset seikat määrittivät sen, että laitos rakennettiin heti 
kaksilinjaiseksi (tai kaksipyttyiseksi), joista toisesta tulee luomuhyväksyttyä lannoitetta, 
toisesta tavanomaista. Tällöin oli jo näköpiirissä, että puhdistamolietteitä sisältävillä 
lannoitteilla olisi menekkivaikeuksia, ja toisaalta luomuala oli nousussa. Liikkeelle 
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lähdettiin selvittämällä mitkä syötejakeet voitiin ottaa luomulinjaan. Alussa kaupan 
biojäte ei kelvannut, mutta erilliskerätty biojäte, kasvijätteet sekä karjanlanta kelpasivat. 
Nykyään kaikki luokan 3 eläinpohjaiset jätteet, johon myös kaupan entiset elintarvikkeet 
kuuluvat, on luomukelpoista. 

Tavanomaisen linjaston raaka-aineena on puhdistamo- ja rasvalietteet sekä kaikki 
luomupohjaisen linjan syötteet. Porttimaksujen pitäisi olla nykyisillä energiahinnoilla 
neste- / lietemäisillä tuotteilla yli 50 e/tn, jotta toiminta olisi mitenkään kannattavaa. 
Kiinteiden murskausta ja/tai erottelu vaativien jätteiden käsittelyhinnat ovat 60 – 130 
e/tn. 

Kaasun tuottoa voisi nostaa jos syötteenä käyttäisi esim. tarkkuussilppurilla tehtyä 
säilörehua, mutta se ei ole kannattavaa. Sähkön tekeminen kaasusta on pääasiallisesti 
tappiollista. Tuotantokustannus on 40 e/MWh, mutta pörssisähkön keskimääräinen hinta 
on ollut 25 - 35 eur/MWh. Eli energiapuoli ei ole liiketoimintaa 

Luomukelpoisesta nestemäisestä lannoitteesta on nyt saanut 1 eur/m3 + 
rahtikustannukset, jotka vaihtelevat välillä 3 -7 eur/m3. Tavanomainen lietemäinen 
lannoite on ollut ilmaista, ja rahtivapaata. Viljelijän maksukyky tavanomaisen viljan 
tuotantopanoksissa on painunut pakkaselle viljan alhaisen tuottajahinnan takia.  

Kiinteän luomulannoitteen hinta täysinä rekkakuormina on n. 7 eur/tn, lisäksi rahti 3 -10 
e/tn matkasta riippuen. Luomulannoitteiden kysyntä nykyisillä hinnoilla on ollut hyvä ja 
molempia menisi enemmän.  

Nestemäisten lannoitteiden tuotanto on ollut parina viime vuonna n. 23 500 m3/vuosi, 
josta luomuhyväksyttyä 11500 m3 ja tavanomaista 13 000. Kiinteää luomulannoitetta on 
lisäksi tuotettu 1500 tn vuodessa. Asiakaskunta koostuu n. 60 viljelijästä. Liikevaihdosta 
n. 80 % tulee porttimaksuista. 

Uusina tuotteina Biokympillä on kehitteillä käänteisosmoosilla tuotettu konsentraatti ja 
struviitti. Konsentroinnin ansiosta levitysmäärää voidaan alentaa, tulevaisuudessa 
nurmille riittäisi 5 - 10 m3/ha, kun nyt levitysmäärä on 15 - 30 m3/ha. Uusi lannoiteasetus 
sallii myös orgaanisten ja mineraalisten lannoitteiden sekoittamisen, jolloin voidaan 
sekoittaa nestemäisiä hivenaineita asiakkaan tarpeiden mukaan. Tuotekehitysvaiheessa 
oleva konsentroitu typpinestettä testataan kesällä 2018 myös kasvihuonetuotannossa.  

Uusille tuotteille luomustatuksen saaminen on välttämätöntä. Suomessa 
ammoniumsulfaatti ei käy luomuun. Käänteisosmoosilla saadun tuotteen osalta 
Biokymppi aikoo hakea luomuhyväksyntää.  

Tulevaisuudessa puhdistamolietettä sisältävien tuotteiden käyttö peltoviljelyssä on 
erittäin haasteellinen. Pääasiallisesti kuivattu mädätysjäännös ohjautunee 
viherrakentamiseen tai polttoon ennen kuin saadaan kehitettyä orgaanisia haitta-aineita 
ja mikromuovia poistavia menetelmiä.  
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Soilfood 
Eljas Jokinen 
Haastattelu tehty 19.3.2018 

 

Soilfoodin taustana on kolme alalla toiminutta yritystä, jotka yhdistyivät kesällä 2016. 
Koneta Agriculture ja Tyynelän maanparannus olivat toimineet kierrätysravinteiden ja 
maanparannusaineiden parissa jo vuodesta 2012, ja Soilfood oli perustettu 2015.  
 
Soilfoodin päätoimialana on tuottaa kasvin ja maaperän tarpeisiin kierrätyspohjaisia 
tuotantopanoksia agronomisista lähtökohdista. Soilfoodin eri tuotesegmenttejä ovat 
lannoitteet, maanparannusaineet ja puutarhatuotteet. Liikevaihdosta vuonna 2017 
maanparannusaineet, sisältäen rakennekalkin, muodostivat isomman osan kuin 
lannoitetuotteet. Soilfoodin uusi tuote, jota vastaavaa muilla ei ole, ovat 
maanparannuskuidut. Toinen uusi tuote on kierrätyspohjainen metsäteollisuuden 
prosesseissa syntyvä rakennekalkki. Lannoitteissa on kaksi ryhmää, ravinnelietteet jotka 
ovat biokaasulaitosten mädätteitä, jotka sisältävät kasveille kasvukauden aikana 
tarpeelliset ravinteet ja ovat logistisesti tehokkaita ja että pystytään väkevöimään tilan 
lietealtaassa, toinen ryhmä ovat väkevät nestemäiset lannoitteet tavanomaiseen ja 
luomumaatalouteen, tällaisia ovat vinassit ja ammoniumsulfaatti. 
 
Soilfoodilla on toimintatapa, jossa viljelijälle lähtee aina ennen tuotteen toimitusta käyttö- 
ja varastointiohjeet. Asiakassuhdekin aloitetaan tutustumalla viljelijän peltojen 
maanäytteisiin. Lantojen ja lannoitevalmisteiden käyttö ei ole perustunut tarpeeseen, 
siihen yritetään saada parannusta aikaan.  
 
Soilfoodilla on omia kehitysprojekteja, esimerkiksi Business Finlandin rahoittama hanke 
vinassien ja siitä kehitettävien lannoitteiden tutkimiseen. Yrityksen liikevaihdosta 10 % 
menee tuotekehitykseen. Yksi keskeinen tutkimuksen aihe ovat haitta-ainetutkimukset, 
eli jääkö prosessiteollisuuden prosessien apuaineista jäämiä jalostettaviin 
lopputuotteisiin. Tämä on varautumista siihen, jos metsäteollisuuden tai biojätteiden 
haitta-aineista nousisi samanlainen keskustelu kuin puhdistamolietteistä.  
 
Kierrätysravinteet jakaisin kolmeen eri ryhmään. 1. Kompostit ja mädätteet 2. Stripatut 
tai väkevöidyt tuotteet, joita on parannettu ja vettä poistettu ja 3. Granulaatti- ja pelletti 
tuotteet, ammoniakkivedet, ja muut tuotteet, joista voidaan sanoa, että on teollinen 
tuote. On turha puhua onko puhdistamolietepohjainen vai ei, jos tuote on tarpeeksi 
puhdas. 
 
Alalla on vallinnut selvä kiertotaloushype, joka perustuu aikamme megatrendiin 
kestävyyteen ja siitä juontuvaan populistiseen viestintään. Toisaalta hyvää on se, että 
yksilöt ovat alkaneet ymmärtää omien valintojensa merkityksen planeettamme 
tulevaisuuteen. Ajureita on ollut kaatopaikkalainsäädännön uudistaminen, eli että 
kaatopaikoille ei enää saa vielä orgaanisia jätemassoja tai biomassoja. Toisaalta alaan 
vaikuttaa nyt voimakkaasti elintarviketeollisuuden asettamat markkinaehtoiset kiellot 
puhdistamolietteen käytölle. 
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Hallitusohjelmassa on mukana tavoite että Suomesta tulee ravinteiden kierrätyksen 
mallimaa. Eli on selvästi ylhäältä tuleva tahtotila sille mitä meidän pitää tai pitäisi olla. En 
kuitenkaan näe että lainsäädäntö olisi tätä merkittävästi puskenut eteenpäin. Ei se tätä 
toisaalta ole hankaloittanutkaan. Voisi sanoa että lainsäädäntö on mahdollistanut. 
Biojätteiden kaatopaikkaamiskielto on oikeastaan ainoana lainsäädännöllisenä toimena 
selkeästi ajanut tätä. 
 

Yritykset ovat aikaisempaa kiinnostuneempia, tai esittävät olevansa, mitä prosessissa 
tapahtuu jätteille, aikaisemmin tämä oli naureskelun aihe mutta nyt siitä mielellään 
viestitään ja luodaan imagoa. Tällä tavalla yritykset myös pääsevät osalliseksi hypeen. 
 
Työkalupakki on tällä hetkellä aika tyhjä, jos ajatellaan että iso tavoite olisi saavutettava 
2020 mennessä (vai oliko 2030). Pelkkä markkinaehtoinen lähestymistapa ei vie 
tavoitteeseen, koska vaihtoehtoinen paradigma on liian halpa. Viljelykierto ei ole 
houkuttelevaa ja väkilannoite on helppoa käyttää. Viljelijöillä pitäisi olla suurempi intressi 
tehdä asioita oikein. 
 
Ravinteidenkierrätys ja kierrätyslannoitealan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä 
Ecolan on hyvä esimerkki, tai UPM-Yara yhteistyö. Ala nostaa päätään ja muuttuu 
markkinavetoisesti, ei lainsäädännön kautta. Koska muutos tulee markkinavetoisesti eikä 
lainsäädännön kautta, on yksittäisistä toimijoista kiinni miten nopeasti muutos tapahtuu. 
Sinänsä ohjauskeinojen käyttö on tällä hetkellä riittävää ja myös rahaa on sektorin 
kehittämiseen ohjattu tarpeeksi.  Mutta se että päästäänkö pelkillä markkinaehtoisilla 
ajureilla sinne mihin oli tarkoitus, en ole varma.  
 

Yhdyskuntajätevesilietteiden osalta kyse on imagonhallinnasta, sekä kotimaisesta että 
ulkomaisesta maineenhallinnasta. Ammoniumsulfaatti on yksi esimerkki siitä kuinka 
puhdistamolietteestä saadaan puhdas ja turvallinen tuote ja saamme lietteestä arvokkaat 
ravinteet talteen.  
 
Näistä yhdyskuntalietteistä on nyt ollut paljon kirjoittelua. Eräs toimija oli kysynyt näistä 
paljon kirjoittaneelta toimittajalta miksi näitä puhdistamolieteasioita kaivelet, toimittaja 
oli vastannut että on tullut käsky ylempää. MTK:lla on tullut huoli suomalaisen puhtaan 
ruuan tulevaisuudesta, mikä sinänsä oli hyvä asia, nyt on saatu yhdyskuntajätevesistä 
puhtaita biokaasulaitoksia ja puhtaita tuotteita, ja likaisten käsittely on keskitetty 
laitoksiin joissa on teknologiaa jatkojalostukseen.  
 
Keskittäminen parantaa Soilfoodin kannalta myös toiminnan mahdollisuuksia. Aiemmin 
kun tuotteet sisälsivät puhdistamolietteitä, tuotteista voitiin hyödyntää vain 70 % 
pelloilla, eli 30 % oli lainsäädännön takia markkinoiden ulkopuolella. Puhdistamolietteistä 
puhtailla tuotteilla kun käyttörajoituksia ei ole. 
 
Seuraavalla maataloustukikaudella painopiste pitäisi tulla pois sellaisista tuista, että 
viljelen miten tahansa saan tuen. Pitäisi olla enemmän markkinaehtoisuutta, että miten 
hyvin maata viljelet määrittää sen miten hyvin pärjäät. Eli että voisit saada parempia 
satoja ja pienemmin päästöin, jos viljelisit oikein.  
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Viljelijöiden kiinnostus alaa kohtaan on kasvanut. Ilmastonmuutos on tullut, viljelijät ovat 
nähneet tämän, ja sen mitä hyvä kasvukunto tuo ja mitä se on jos se ei toimi. Olemme 
siksi olleet mukana erilaisissa koulutuksissa ja Osmo-hankkeessa, että saataisiin tietoa 
eteenpäin. Koulutamme viljelijöitä toimimaan oikein, käyttämään tuotteita oikein taudin, 
ei oireen hoitoon, silloin tuote toimii ja viljelijä on tyytyväinen ja luottaa meihin myös 
jatkossakin. 
 

Gasum 
Ari Suomilammi 
Haastattelu tehty 16.4.2018 

 

Gasum oli 7-8 vuotta sitten yhden liiketoiminnan talo, toimialana maakaasun 
maahantuonti ja myynti ja siirtoverkkotoiminnot. Sitten vuonna 2010 keskusteluun tulivat 
mukaan ilmastotavoitteet ja maakaasun energiavero nousi voimakkaasti. Sen 
seurauksena maakaasun kulutus kääntyi laskuun. Siinä kohtaa yrityksen strategiaa 
uudistettiin, nähtiin että uusiutuvan energian merkitys kasvaa ja siihen haluttiin mennä 
mukaan. 

 

Ensin biokaasuliiketoiminta oli pienimuotoisempaa, mutta sitten 2016 hankittiin 
yrityskauppojen kautta isompia biokaasualan yrityksiä.  Samassa lähdettiin rakentamaan 
Pohjoismaista (bio)kaasuekosysteemiä. 
 
Alussa ajatus oli että keskitytään biokaasuun, ja biokaasulaitosten ravinnepuoli hoidetaan 
kumppanuuksien kautta. Oli siis ajatus, että me ei olla yritys, jolla olisi syvällistä ravinne- 
tai lannoitealan osaamista organisaatiossa, vaan ravinnekierrätyspuoli hoituisi kokonaan 
kumppanuuksien kautta. Eli uusiutuvaan energiaan lähdettiin mukaan, ja sitä kautta tuli 
kierrätysravinneliiketoiminta mukaan.  
 
Aloitettiin yhteistyökuvioitten rakentaminen, mm. Soilfoodin kanssa. Mutta sitten 
ongelmaksi tuli puhdistamolietepohjaiset tuotteet ja niihin liittyvät markkinarajoitteet. 
Lisäksi tuli hankala syksy ja talvi, ja meillä Gasumilla havahduttiin että me ei voida tätä 
ulkoistaa niin että se ei olisi meidän itse huolehdittava asia. Otettiin uusi näkökulma, että 
biokaasupuolella on output joka on kaasua ja ravinteita, eli meidän pitää niiden 
molempien kestävä käyttö hoitaa ja teollisessa mittakaavassa löytää keinot näihin. 

 

Nyt viimeisen talven aikana otettu siis uusi näkökulma, että tämä ravinnepuoli pitää 
hoitaa kunnolla. On tehty useita toimenpiteitä, selvitetty mihin ravinteita voi ja kannattaa 
käyttää, ja miten ravinteista voidaan tehdä tuotteita joilla on arvoa ja käyttötarkoitusta. 
Eli nyt luodaan kierrätysravinteiden markkinaa ja ekosysteemiä, ja siihen tietysti tarvitaan 
kumppanuuksia. Meillä konkreettinen haaste on että Gasum ei ole kokenut toimija 
maanviljelijäkentässä, me ei tunneta sitä liiketoimintaa niin, että voitaisiin kunnolla hoitaa 
sitä lannoiteliiketoimintaa. Eli käytetään edelleen kumppanuuksia, mutta ollaan 
enemmän sormi anturilla kuin aikaisemmin. 
 
Lannoitteet menevät maatalouteen, kiinteitä mädätysjäännöksiä menee 
mullanvalmistukseen, ja maanrakennuskohteisiin, ja metsäteollisuuteen menee 
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typpivettä heidän puhdistamoiden ravinnetarpeisiin. Ammoniumsulfaattia tuotetaan 
myös jota voidaan käyttää teollisuudessa ja maataloudessa. Heinäkuussa aletaan 
tuottamaan väkevää typpivettä, ammoniakkia, jonka pitoisuudet on korkeat, 15-20%. Sitä 
voidaan käyttää savukaasujen puhdistukseen teollisuuden kohteissa, mihin muuten 
käytettäisiin ureaa. Eli aktiivisesti haetaan kierrätysravinteille käyttökohteita muuallekin 
kuin maatalouteen. 

 

Alan terminologia tulee usein esille. Meillä laitoksilla syntyy mädätysjäännöstä. Toiset 
sanovat sitä kierrätyslannoitteeksi, toiset kierrätysravinteeksi. Itse näkisin että 
mädätysjäännökset sisältävät kierrätysravinteita, joita sitten voidaan käyttää 
kierrätyslannoitteena.  
 
Mädätysjäännös muutenkin on äärettömän huono termi, tulee jotenkin huono mielikuva. 
Tähän pitäisi saada parempi termi. Mielikuvat ovat tärkeitä. Yhdyskuntajätevesien osalta 
on enemmän imagokysymys että on tullut näitä käyttörajoituksia. Toki haitta-aineita 
varmasti on, mutta ovatko ne sellaisia että niistä on todellista haittaa, tai kulkeutuuko ne 
haitta-aineet lopputuotteisiin. Nythän oli tutkimusnäyttöä että ei kulkeudu.  Mutta 
mielikuva-asia tässä on pitkälle kyseessä.  
 
Gasum on ollut monessa kehityshankkeessa mukana, puhdistamolieteasioissa ollaan 
mukana biolaitosyhdistyksen Lara-hankkeessa jossa luodaan näille tuotteille 
laatujärjestelmä, Luke:n nesteravinne-hankkeessa ja PP-product-hankkeessa on oltu 
mukana. Ja Turussa pyrolyysilaitoksen rakentamisessa ja Oulun kuivaus- ja 
rakeistuspilotissa on yhteistyökumppanit mukana.   
 
Gasumilla on toimintaa myös Ruotsissa, missä Gasumilla on viisi biokaasulaitosta. 
Ruotsissa on eri tilanne Gasumin laitosten kannalta, kaikki siellä syntyvä mädäte on 
luomuhyväksyttyä. Ruotsissa on SPCR120 sertifiointijärjestelmän, jonka avulla katsotaan 
että kaikki käytettävät syötteet täyttävät luomukriteerin. Yhdyskuntajätevesilietteitä ei 
käytetä Gasumin Ruotsin laitosten raaka-aineena ollenkaan. Tuotteet menevät hyvin 
kaupaksi. Näköpiirissä on, että teurastamojätteiden käyttö raaka-aineena saattaa olla 
vastatuulessa jatkossa. Ruotsin laitoksilla mädätysjäännöstä ei prosessoida, vaan se 
viedään sellaisenaan tiloille. Kuivajakeen ja nestejakeen erotus linkoamalla vaatisi 
polymeerien käyttöä, ja luomulannoitteiden puolella niiden käyttö ei Ruotsissa ole 
sallittua. Toki Ruotsissa myös haetaan ratkaisuja, kun lannoitetuotteet ovat tällaisenaan 
aika laihoja, on isot massat ja määrät kuljetettavana, mutta ravinnepitoisuudet ovat 
alhaiset.  
 
Puhdistamolietepuolella Ruotsissa on myös sertifiointijärjestelmä, REVAC, siinä lähdetään 
liikkeelle ylävirrasta. Tavoitteena on varmistaa että puhdistamoille ei päädy haitta-aineita, 
sitä kautta eivät menisi jätevesilietteisiin ollenkaan. Tilanne on hyvin erilainen Ruotsissa 
kuin Suomessa. Toki Suomessakin on nyt alettu kampanjoimaan että lääkkeet eivät kuulu 
WC-pyttyyn.  
 
Kierrätysravinnesektorilla on meillä sellainen tilanne, että on paljon puhetta mutta vähän 
konkreettisia toimia. Juhlapuheissa ja poliittisissa ohjelmissa puhutaan tästä paljon ja on 
paljon tutkimushankkeita, ja on luotu mahdollisuuksia kehittää.  Mutta konkreettisella 
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tasolla, jos meillä kierrätysravinnetta on viljelijöille tarjolla, kyllä se kelpaa mutta ei siitä 
rahaa saa. Ja sitten kun tulee ongelmia, levitys ei onnistu, tai on ongelmia 
varastosäiliöiden kanssa, halutaan maksua varastosäiliöidenkin käytöstä. Eli ei sillä 
kierrätysravinteella sinänsä arvoa ole, ainoastaan luomupuolella arvoa alkaa olla, mutta 
perustavarasta ei oikein mitään tulovirtaa tule, vaan se on enemmän kustannus. Ja silloin 
mielletään että haetaan vain halvin keino päästä eroon, dumpataan, silloin jatkojalostus 
ei välttämättä ole fokuksessa. 
 
Lainsäädännön puolella kierrätysravinteiden suhteen on aika omituinen tilanne. On näitä 
eri hallinnonaloja. Jos me tuotetaan kierrätysravinteita, raaka-aineet on jätteitä eli 
jätelainsäädännön alaisia, eli ovat YM:n alaisia, ja nämä vaatimukset ohjaa toimintaa. 
Sitten kun raaka-aineet on prosesoitu, niistä tulee yhtäkkiä lannoitteita ja ne kuuluvat 
MMM:n alaisisuuteen. Ja jos vielä vähän prosessoidaan, ne ovat kemikaaleja ja ovat 
TEM:in alaisia. Eli kolmen hallinnonalan leikkauskohdassa toimitaan ja se on aika 
hankalaa. Toisen lainsäädännön mukaan me toimitetaan pelloille jätettä ja toisen 
lannoitetta. Yhteisen näkemyksen saaminen kolmen hallinnon alan kesken on hankalaa. 
 
Toinen säädöstöpuoleen liittyvä ongelma on laitosten luvitukset. Hyvin paljon 
biokaasutuotantoprosessien linjanvedoista tehdään aluehallinnon piirissä. Ja sieltä 
tulevat ympäristöluvat ovat kovin kirjavia, riippuvat yksittäisistä virkamiehistä, esim. onko 
end-of-waste kriteeri täyttynyt vai ei. Päätösten sisällön suhteen on paljon erilaisuutta, 
myös esim. sellaisten asioiden kuin hajujen tarkkailu tai typen kulkeutuminen. Eli on 
vähän omituista, kun luulisi että samat säännöt toimii kansallisella tasossa.  
 
Metsälannoitusasiaa on myös viime aikoina selvitetty. Nyt on törmätty sellaiseen 
väitteeseen että orgaanisten tai kierrätyslannoitteiden käyttö olisi metsissä kielletty, 
mutta lainsäädännöstä sitä kieltoa ei löydy. Käsitys kiellosta perustuu siihen, että Evira ei 
anna hyväksyntää näille. Eli on epäselvää mihin kielto perustuu. 
 
Se millä se arvo luodaan markkinoilla näille kierrätysravinteille, siihen ei ole yksittäistä 
vastausta. Jonkinlainen ajattelutavan muutos tarvitaan. Me Gasumilla myymme 
biokaasua ja maakaasua molempia, periaatteessa ovat sama tuote. Mutta biokaasusta, 
joka on uusiutuviin perustuvaa energiaa, me saamme paremman hinnan. Sama pitäisi 
saada kierrätyslannoitteille, että se on kestävämpi vaihtoehto, ja sitä kautta pitäisi saada 
kuluttajien ja markkinoiden puolelta lisäarvoa.  
 
Ympäristöarvojen tärkeys on ainakin energiapuolella nähty, että ollaan valmiita 
maksamaan enemmän kun biokaasu on uusiutuvaa. Tämä on ihan konkreettinen tilanne, 
kun asiakas menee kaasutankkausasemalle tankkaamaan autoa, siellä on nappi josta pitää 
valita otatko biokaasua vai maakaasua. Ja puolet tankkaajista valitsee biokaasun, vaikka 
se on selvästi kalliimpaa. Vastaava pitäisi olla kierrätysravinnepuolella, että syntyisi 
kysyntää. Että olisi kuluttajan valta, ja niiden jotka käyttää kierrätysravinteita pitäisi saada 
tuotteistaan parempi hinta. Eikä niin kuin nyt, että me toimitetaan nämä 
kierrätysravinteet ilmaiseksi, viljelijä hyötyy kun saa lannoitteet ilmaiseksi, tietysti tulee 
levitys ym- kustannukset. 
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Suomessa biokaasun tuotanto kokonaisuudessaan on noin 300 GWh, josta Gasumin 
markkinaosuus on noin puolet. Samaten biokaasusektorin kautta kiertävistä ravinteista 
Gasumin osuus on noin puolet. Tämä merkitsee noin 0,5 milj. tonnia mädätysjäännöstä 
vuodessa. Ruotsissa biokaasumarkkina on n. 2 TWh. Meidän laitosten tuotanto siellä on 
noin saman verran kuin Suomessa eli 300 GWh. Eli suhteessa Gasum on Ruotsissa 
pienempi toimija, mutta Suomen ja Ruotsin toiminnoilla yhteensä ollaan pohjoismaiden 
suurin biokaasutoimija. 
 
Ekosysteemiajattelua on myös Gasumilla tulossa. On perinteinen fossiilinen 
maakaasutuote, sitten on uusiutuvista raaka-aineista kiertotaloushengessä tuotettu 
biokaasu. Ekosysteemiajattelun mukaisesti uusiutuvan energian ympärille on rakennettu 
tällainen ekosysteemi. Myös ravinteiden ympärille pitäisi tällainen saada. Biokaasun 
kanssa onnistuttiin tällainen kasvava markkina luomaan. 
 

Ecolan 
Hannu Tukiainen 
Haastattelu tehty 26.3.2018 
 

Ecolan on toiminut jo vuodesta 1995, silloin tuotiin markkinoille tuhkalannoitteet metsiin. 
Niiden tuotekehitys kokonaisuudessaan vei aikaa noin seitsemän vuotta. Erityisesti 
vesistövaikutusten arvioinnit veivät aikaa. Vuosina 1996-97 oli UPM:n kanssa kokeita 
joihin sisältyi pohjavesien ja valumavesien mittauksia. Siitä parin vuoden päästä päästiin 
kaupalliseen toimintaan. 
 
Tuhkalannoitteiden käytön huippuvuodet olivat 2011-2012, siitä käyttö on taantunut ja 
löytänyt nyt vakiotason. Tuhkalannoitteiden markkinaosuus on nyt asettunut 25 % 
paikkeille. Niiden käyttö kohdistuu nyt pääasiassa turvemaille, vuosittainen niillä 
lannoitettava ala on 10 000 -15 000 ha. Tuhkalannoitus tehdään ensiharvennuksen 
jälkeen. Tuhkalannoitusta on käytetty menestyksekkäästi myös turvetuotantoalueiden 
ennallistamisen yhteydessä. 
 
Tuhkalannoitepuolella oli sama tilanne kuin nyt peltolannoitepuolella, aluksi tuhkaan 
yhdistettiin yhdyskuntajätevesilietteitä, mutta sitten sen käyttö kiellettiin, se luokiteltiin 
maanparannusaineeksi eikä sitä saanut enää metsään laittaa. Ecolanin näkemyksen 
mukaan tuhkabisnes pitäisi pohjata periaatteeseen: mikä maasta otetaan se maahan 
palautetaan, eli puun tuhkat metsään, turpeen ja kivihiilen tuhkat menköön 
maanrakennukseen.  
 
Peltopuolen lannoitetoiminta tuli mukaan kun rakennettiin Nokia laitosta, tässä kohtaa 
syntyi yhteys Honkajoen lihaluujauhotehtaan kanssa. Honkajoella oli kehitetty 
lihaluujauhosta valmis lannoitetuote, joka soveltui myös luomuun. Honkajoen 
lihaluujauhot tulivat meille myyntiin, mutta silloinen myyntikanava ei toiminut kovin 
hyvin. Uudeksi jälleenmyyjäksi löytyi K-Maatalous -ketju. Heille ehtona oli että saavat 
tuotteelle yksinoikeuden. Tuotetta saatiin myyntiin ensimmäisenä vuonna 2017 3500 
tonnia, vuonna 2018 määrä kaksinkertaistuu, ja vuonna 2019 määrä edelleen 
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kaksinkertaistuu. Yhteistyö Lantmannenin kanssa on myös lähtenyt hyvin käyntiin. Kaikki 
järjestetyt kahdeksan viljelijöille suunnatut koulutukset ovat olleet täynnä. 
 
Lannoitteiden raaka-aineita olisi tarjolla, mutta ne ovat kuiva-ainepitoisuudeltaan liian 
alhaisia, tai muuten sellaisessa muodossa että niitä ei voi käyttää luomutuotannossa. 
Toisaalta on myös teollisuuden sivuvirtoja joista osa ei ole tullut käyttöön, osa on käytetty 
mutta sotkettu prosessissa ei-toivottujen sekaan. Puhtaiden biokaasulaitosten kanssa, eli 
näiden jotka eivät käytä puhdistamolietteitä, on käyty keskusteluja miten heidän 
mädätteitä ja komposteja voitaisiin käyttää, mutta ne pitäisi tietysti ensin kuivata ja sitten 
rakeistaa. 
 
Ecolanin lähtökohta on, että ei lähdetä tuottamaan tuotetta jos Evira ei anna sille 
luomuhyväksyntää. Ecolan tuottaa vain luomuhyväksyttyjä lannoitteita. On meille toki 
tarjottu valtavat määrät ihmisperäistä raaka-ainetta, mutta näitä me emme ota vastaan.  
Ecolanin tavoite Suomen orgaanisten lannoitevalmisteiden markkinasta on 40 000 ha. 
Ecolan Agra oli Suomessa ensimmäinen kierrätyslannoitevalmiste peltoviljelyyn, joka 
menee myyntiin perinteisen maatalouskaupan kautta. 
 
Lantmannenilla on luomuhyväksyttyä lannoitevalmistetta myynnissä Ruotsissa ja 
Tanskassa, siellä myös hintataso korkeampi kuin meillä. Seuraavakasi meillä on haussa 
kuluttajamarkkinoille kokonaan kasvipohjainen kierrätyslannoite. Baltian mahdollisuuksia 
ollaan kartoittamassa, siellä mahdollisia raaka-ainelähteitä ovat mm. Rakveren 
teurastamo ja panimoteollisuus. Virossa luomua on suhteessa enemmän kuin Suomessa. 
Turkkilaisen yhteistyökumppanin kanssa ollaan selvittämässä Välimeren maiden 
mahdollisuuksia. Siellä on tilanne sellainen että on paljon kiinnostusta orgaanisen 
aineksen ja mikrobien lisäykseen peltomaihin. 
 
Alan kehityksessä on nyt ollut päällä hype, sama tilanne oli silloin aikanaan 
tuhkalannoitteen kanssa, kaikki silloin halusivat siihen mukaan. Valtavia ponnisteluja pitää 
vielä tehdä kierrätyslannoitesektorilla, alkutaipaleella vielä ollaan. Nyt haemme 
yhteistyötä Euroopan orgaanisen lannoitevalmistesektorin edelläkävijäyritysten kanssa, 
sieltä olemme hakemassa teknologiaa ja laitteita. 
 
Kun markkinat kehittyvät, tuotantoonkin tulee tehokkuutta ja tuotevalikoima laajenee. 
Nyt kaikki ne joilla on yhdyskuntalietevapaata tuotetta pyytävät jo rahaa. Toisaalta 
luomukepoisten raaka-aineiden porttimaksu on huomattavasti alhaisempi kuin 
puhdistamolietteen. 

 

4.2.5. Kierrätyslannoitteiden oikeat käyttötavat 

Lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ongelmana on se, että niiden ravinnesisällöt 

vaihtelevat jopa saman erän sisällä ja ainakin eri erien välillä. Ja koska näissä tuotteissa 

määritelmällisestikin osa ravinteista on sitoutunut orgaaniseen ainekseen, ravinteet 

vapautuvat tavallisia helppoliukoisia väkilannoitteita hitaammin ja osin kasvukauden 

olosuhteistakin riippuen vapautumisaikaa on mahdoton täysin ennakoida.  
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Nämä orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön haasteet, eli väkilannoitteita hitaampi ja 

olosuhteista riippuva ravinteiden vapautuminen orgaanisesta aineesta, ovat täysin 

samanlaisia haasteita mitä liittyy lantojen käyttöön lannoitteena. Silloin tällöin nostetaan 

orgaanisten lannoitevalmisteiden negatiiviseksi ominaisuudeksi myös se, että niiden 

ravinnesisältö ei täysin vastaa kasvien ravinnetarpeita, vaan joidenkin ravinteiden osalta 

tarve saattaa jäädä vajaaksi. Tämäkin on täysin sama tilanne kuin mitä lantojen kanssa on. 

Silti lantoja on aina käytetty peltojen lannoitteena. Toisaalta juuri nämä lantojen 

ominaisuudet ovat osaltaan olleet syynä siihen, että lantojen käyttöä lannoitteena on 

päädytty ohjaamaan esimerkiksi nitraattidirektiivin kautta.  

 

Siksi sekä lantojen että orgaanisten lannoitevalmisteiden käytössä on tärkeää tuntea 

kyseessä olevan valmisteen ominaisuudet, tuotteet sisältämän liukoisen typen ja 

orgaaniseen ainekseen sitoutuneen typen määrä, samoin liukoisen fosforin ja 

kokonaisfosforin määrä. Typpilannoitusvaikutukseen vaikuttaa oleellisesti myös tuotteen 

hiili-typpi -suhde. Tuotteen pH vaikuttaa miten herkkää sen sisältämä ammoniumtyppi on 

haihtumaan. Jotta lantoja ja orgaanisia lannoitevalmisteita voidaan käyttää oikein, tulisi 

ymmärtää näiden eri ominaisuuksien vaikutus ravinteiden vapautumiseen ja myös 

tuotteen potentiaaliin lisätä peltomaan orgaanisen aineksen pitoisuutta. Ensimmäinen 

askel tässä on että käytettävissä on todenmukaisen kuvan antava lanta-analyysi tai 

orgaanisten lannoitevalmisteiden ollessa kyseessä tuoteseloste. Seuraava askel olisi, että 

osataan tulkita näitä lanta-analyysin tai tuoteselosteen tietoja.  

 

Yksi hankkeen tehtävistä oli kartoittaa erilaisten orgaanisten lannoitevalmisteiden 

käyttökokemuksia näitä käyttäneiden viljelijöiden keskuudessa. Kartoitustyötä ei lopulta 

tehty kovin järjestelmällisesti, koska jo muutamien tilakäyntien ja keskustelujen 

perusteella kävi ilmeiseksi, että kattavan selvityksen tekeminen olisi hankalaa. Tämä 

johtui siitä, että käyttökokemuksiin vaikutti lohkokohtainen ja vuosien välinen vaihtelu, ja 

lisäksi siitä, että viljelijöillä oli melko hatara käsitys tuotteiden käyttötavoista ja niihin 

vaikuttavista tekijöistä. Toki muutamia havaintoja tehdyissä haastatteluissa ja käydyissä 

keskusteluissa kuitenkin nousi esille. Positiivisia käyttökokemuksia oli erityisesti ei-

puhdistamolietettä syötteenä käyttäneen biokaasulaitoksen mädätteestä lingottua 

kiintoainetta käyttäneillä viljelijöillä. Nestemäisten mädätetuotteiden käyttäjillä 

käyttökokemukset vaihtelivat. Pettymyksiä oli tullut, kun oli käytetty isompia määriä 

mädätettä ja hitaasti vapautunut typpi myöhästytti kasvuston tuleentumista. Toisaalta 

osa puhdistamolietteitä sisältäneistä mädätteistä oli viljelijöiden kokemuksen mukaan 

toiminut huonosti fosforilannoitteena, mikä oli näkynyt alhaisemman fosforiluokan 

pelloilla kasvien fosforinpuutteena. Pettymyksiä oli aiheutunut myös korkean 

hiilipitoisuuden tuotteiden käytöstä, kun hiili olikin sitonut vapaan typen hajoamiseensa 

ja tuote oli toiminut käytännössä negatiivisena typpilannoitteena. Yllätyksiä oli tullut 

myös, kun oli tilan säiliössä sekoitettu ravinnepitoisuudeltaan eri väkevyyttä olevia 
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tuotteita. Sekoitus oli jäänyt vajaaksi ja levitetty tuote oli siten ollut pahimmillaan niin 

epätasalaatuista, että erot olivat silminnähtäviä kasvustossa.  

 

Käytyjen keskustelujen perusteella vaikutti myös siltä, että läheskään kaikki 

biokaasulaitosten mädätteitä käyttävät viljelijät eivät olleet tietoisia siitä, että 

mädätteiden pH on lantoja korkeampi, jolloin sijoituslevitys tai pikainen multaus olisi 

ehdottoman tärkeää typpilannoitusvaikutuksen varmistamiseksi. Samoin mädätteen 

typen helppoliukoisuus tulisi tiedostaa nykyistä paremmin. Helppoliukoisuus on etu 

kevät- ja kesälevityksessä, mutta syyslevityksessä sitä vastoin siitä aiheutuu merkittävä 

ravinnehuuhtoumariskin kasvu. 

 

Yksi hankkeen keskeisistä johtopäätöksistä onkin, että viljelijöiden sekä myös tuotteiden 

valmistajien ja markkinoijien keskuudessa tarvitaan runsaasti lisää tietoa erityyppisten 

orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöstä. Tähän tarpeeseen ensiavuksi hankkeessa 

laadittiin kierrätyslannoitteita koskeva esite, joka julkaistiin Järki hankkeen Järki-iskujen 

sarjassa nimellä Kierrätyslannoitteet (kuvat 13-15). Esite löytyy Järki -hankkeen 

internetsivuilta  https://www.jarki.fi/fi/jarki-iskut ja 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/isku20/jarki_isku_20_web.pdf . 

 

Esitteen painettua versiota on jaettu erilaisissa viljelijäkoulutuksissa ja tilaisuuksissa.  

 

 

Kuva 13. Erilaisia kierrätyslannoitevalmisteita  

(kuva julkaisusta Järki Isku 20 Kierrätyslannoitteet) 

 

https://www.jarki.fi/fi/jarki-iskut
https://www.jarki.fi/sites/default/files/isku20/jarki_isku_20_web.pdf
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 1 tn 5tn 10 tn 20 tn 20 tn 0,1 tn 30 tn 

 0,71 tn 1,95 tn 1,4 tn 0,78 tn 0,8 tn 0tn 9 tn 
 

Kuva 14. Erilaisten lannoitevalmisteiden pitoisuuksia -  ravinteita ja orgaanista ainesta  

(kuva julkaisusta Järki Isku 20 Kierrätyslannoitteet) 

 

 

Kuva 15. Tuoteseloste kertoo kierrätyslannoitetuotteen tärkeät ominaisuudet. Sen 

lukeminen ja ymmärtäminen on tärkeää. 
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Hankkeen loppuseminaarissa 1.11.2017 projektikoordinaattori taustoitti 

kierrätyslannoitesektorin tilannetta ja esitteli käytettäväksi käsitteitä ensimmäisen 

sukupolven kierrätyslannoitteet ja toisen sukupolven kierrätyslannoitteet. Näistä 

ensimmäinen ryhmä kattaisi esim. erilaiset mädätteet ja kompostit. Toisen sukupolven 

kierrätyslannoitteet olisivat pidemmälle prosessoituja, pääosin mineraalimuotoisia 

lannoitevalmisteita, kuten ammoniumsulfaatti, struviitti ja tuhkat. 

 

4.2.6. Uudet teknologiaratkaisut lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön 

tarkentamisessa 

Hankkeen järjestämässä tilaisuudessa Maan Viljelyn Järkipäivä II oli yhtenä puhujana 

viljelijä, joka oli jo vuosien ajan käyttänyt traktoriin kiinnitettävää typpisensoria avuksi, 

tarkentamaan lietelantojen typpilannoitusvaikutusta. Viljelijän kokemusten mukaan 

samallakin tilalla eri lietealtaiden ravinnepitoisuuksissa oli eroja, jolloin lietteen mukana 

kasvustoon ei saatu tasaista typpimäärää. Tätä epätasaisuutta oli korjattu ajamalla 

kasvustot läpi typpisensorilla, jolloin oli voitu paikkakohtaiseen mittaukseen perustuen 

lisätä typpeä väkilannoitemuodossa niihin lohkon osiin, joissa sille oli tarvetta.  

 

Hankkeessa oli jo alun perin tarkoitus hankkia traktoriin kiinnitettävä typpisensori Livian 

käyttöön leasing-sopimuksella. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, koska tarjous saatiin 

ajoissa vain toiselta Suomessa laitteistoja myyvältä taholta. Kun leasing ei toteutunut, 

päätettiin ottaa paikallinen urakoitsija toteuttamaan typpisensori-kartoituksia. 

Kartoituksia tehtiin yhteensä 11 eri tilalla Varsinais-Suomen alueella kesällä 2017 (kuva 

16). 

 

 

Kuva 16. Traktoriin kiinnitettävä typpisensori luomukaurapellossa. 
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Traktoriin kiinnitettävän typpisensorin idea on, että sen avulla voidaan saada 

kasvukauden aikaista tietoa kasvustojen biomassa- ja lehtivihreäpitoisuudesta. 

Teknologian avulla voidaan haluttaessa edelleen kohdentaa lisätyppeä kasvuston niihin 

kohtiin, joissa siitä on kasvuston kannalta hyötyä, eli kohtiin joissa on hyvä kasvusto mutta 

ei riittävästi lehtivihreää. Toisaalta sensori tunnistaa kohdat, joissa kasvustoa ei ole 

riittävästi, jolloin sinne ei kohdistu lisälannoitusta. Myöskään kohtiin, joissa kasvustolla on 

jo ennestään riittävästi typpeä käytössä, ei lisätyppeä anneta. Mahdollinen lisätyppi 

annetaan tarpeen mukaisesti lohkolle reaaliaikaisen mittauksen perusteella. Näin 

lakoriski vähenee. 

Typpisensoreita käytetään Suomessa pääasiassa vain väkilannoitteilla lannoitettavien 

lohkojen jaetun typpilannoituksen levityksen yhteydessä. Hankkeessa haluttiin siis 

kokeilla typpisensorin käyttöä myös lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön 

yhteydessä. Erityisesti haluttiin saada lisätietoa mahdollisuudesta käyttää typpisensoria 

lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden mahdollisen epätasaisen levitysjäljen tai 

epätasaisen ravinnepitoisuuden tarkentamiseen. 

Hankkeessa ajettiin Yara N-sensorilla 11 eri tilan lohkoja, yhteensä 50 lohkoa ja 333,54 

hehtaaria. Osalla lohkoista oli käytetty pelkkiä väkilannoitteita, osalla oli käytetty 

väkilannoitteita ja lisäksi lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita. Mukana oli myös kaksi 

luomutilaa, joiden lohkojen lannoituksena oli käytetty pelkästään lantaa tai orgaanisia 

lannoitevalmisteita. N-sensorin tuottamat kartat ja typpilannoituskuvat käytiin läpi 

viljelijöiden kanssa. Karttojen kertomia eroja kasvustoissa ja typpimäärissä verrattiin 

viljelijän kokemuksiin lohkon eri osien pysyvistä ominaisuuksista kuten kosteus- ja 

maalajierot. Esimerkki N-sensorin tuottamista karttatulosteista on kuvassa 17. 

Karttojen avulla pystyttiin tunnistamaan kiinteän tuotteen epätasaisesta levitysjäljestä 

johtuvat erot kasvustossa, ja levityssuuntaan poikittaisella ajosuunnalla N-sensor pystyi 

ehdottamaan lisätypen annostelua tätä epätasaisuutta tasaamaan. N-sensor tunnisti 

myös ravinnekoostumukseltaan vaihtelevan nestemäisen tuotteen aiheuttaman 

epätasaisuuden kasvustossa ja pystyi annostelemaan lisätyppeä kohtiin joissa typpimäärä 

oli jäänyt alhaisemmaksi.  

Traktoriin kiinnitettävän typpisensorin käytettävyys paranee, jos eri laitteiden kuten 

lannanlevittimen, kasvinsuojeluruiskun ja N-sensorin työleveydet ja ajourat sopivat 

yhteen.  

Hankkeessa tehtyjen kokeilujen perusteella traktoriin kiinnitettävän typpisensorin 

käytössä on iso potentiaali lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöön 

yhdistettynä. Menetelmän avulla 1) voidaan vähentää yli kasvien tarpeen tapahtuvan 

lannoituksen seurauksena tapahtuvaa lako- ja ravinnehuuhtoumariskiä 2) parantaa kasvin 
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riittävää ravinteiden saantia myös epätasalaatuisten lantojen ja lannoitetuotteiden tai 

epätasaisen levityksen tilanteissa 3) säästää lopullisissa lannoituskustannuksissa. 

Typpisensoria hankkeessa kokeilleet viljelijät olivat kokemukseen tyytyväisiä, ja useampi 

heistä oli halukas käyttämään urakoitsijaa typpilannoituksen tarkentamiseen tulevinakin 

vuosina.  

Tammikuussa 2018 järjestettäville Maataloustieteen Päivillä oli esillä posteri, jossa 

kerrottiin typpisensorin käytöstä lantojen ja orgaanisten lannoitteiden käytön 

tarkentamisessa ja hankkeessa tehtyjen typpisensoriajojen tuloksista.  

 

 

                  

Kuva 17. Kevätvehnän lannoitteena käytetty väkilannoitetta ja kahta erivahvuista 
nestemäistä orgaanista lannoitevalmistetta, jotka on sekoitettu tilan lietealtaassa. Eri 
lietevaunullisten ravinnesisällöt ovat poikenneet toisistaan. Sekoitus ei ole ollut 
riittävää. Kuvat hankkeen typpisensoriajosta. 
 

 

4.2.7. Tavoitteiden toteutuminen  

Hankkeessa tehtävälle 2 asetetut tavoitteet toteutuivat pääpiirteissään.  

 

4.2.8. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin 

Poikkeamana suunnitelmiin hankkeessa tehtiin vähemmän viljelijähaastatteluja kuin oli 

suunnitelmassa luvattu. Myöskään eri tuotteiden hintoja ei hankkeessa verrattu. 

Hankkeen aikana markkinoille tuli joitakin uusia kierrätyslannoitetuotteita, joiden 

hinnoittelu oli kokeiluluonteista. Toisaalta jo vakiintuneidenkin 

kierrätyslannoitetuotteidenkin hinnat vaihtelivat samojenkin toimittajien osalta tapaus- 

ja asiakaskohtaisesti. Siten kattavan hinnaston kokoaminen olisi ollut hankalaa. Siksi 

hankkeen lähtökohdaksi otettiin ennemmin erityyppisten kierrätyslannoitetuotteiden 

ravinne- ja maanparannusvaikutusten eroavaisuuksien korostaminen, jotta alan toimijat 

osaisivat sen perusteella paremmin arvioida erilaisten tuotteiden arvoa. 

Kierrätyslannoitteilla tehtyjen viljelykokeiden ja tutkimusten tuloksia ei myöskään 

koostettu. Viimeksi mainittuun syynä oli se, että useampi hankkeista oli vielä kesken, 

eivätkä nämä tutkimushankkeet olleet itsekään vielä julkaisseet tuloksia.  
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4.3. Oppimateriaalin laatiminen (tehtävä 3) 

”3) Hankkeessa laaditaan lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskeva 

koulutusmateriaali-kokonaisuus sekä maatalousalan oppilaitosten että kaikille avoimeen 

käyttöön. Koulutusmateriaali laaditaan yhteistyössä Ammattiopisto Livian kanssa. 

Koulutusmateriaali koostuu diaesityksistä, tehtävistä (ravinnetase, ravinteiden kotiutus), 

erilaisiin teknologiaratkaisuihin tutustumisesta ja käytännön esimerkeistä. Materiaalia 

hyödynnetään eri maatalousalan tutkinnoissa. Oppimateriaalin keräämisessä 

hyödynnetään uudella tavalla opiskelijoiden omaa osallistumista ja työssäoppimista. 

Opetushenkilöstöltä ja opiskelijoilta saatu palaute otetaan huomioon aineiston 

työstämisessä ja aineistoon liitettävien tehtävien laadinnassa.  Oppimateriaalin 

laadinnassa hyödynnetään myös Järki Lanta –hankkeen tuloksia ja materiaaleja.” 

Järki Lannoitteessa tehtiin lantaa ja ravinnekierrätystä koskevia oppimateriaaleja toisen ja 

kolmannen asteen ammatilliseen koulutukseen. Oppimateriaalit tuotettiin osana 

oppimateriaalipakettia, jonka Baltic Sea Action Group laati Ravinne- ja energiatehokas 

maatila -hankkeelle. RE-maatilan materiaalit keskittyvät tiloilla syntyviin omalannoitteisiin 

ja niiden käsittelyyn tilalla - kuten lantaan, kompostointiin ja tilakokoluokan 

biokaasulaitokseen - kun taas Järki Lannoitteen materiaaleissa syvennytään 

kierrätyslannoitteisiin ja oppimateriaalikokonaisuuden tehtävämateriaaliin. 

 

Oppimateriaali on ladattuna sähköiseen muotoon Ravinne- ja Energiatehokas maatila -

hankkeen internetsivuille, http://ravinnejaenergia.fi/fi/omalannoitteet/ ja linkitetty Järki 

Lannoite -nettisivuille. Oppimateriaalin laadinnasta vastasivat Liviassa Jenna Ekman 

(oppilaiden tekemät tilavierailut) ja BSAG:ssa Sanna Söderlund (varsinainen 

oppimateriaalin laadinta).  

 

Osaksi materiaalien hankinnassa käytettiin osallistavaa oppimista, kun maaseutuopisto 

Tuorlan oppilaat tekivät tilakäyntejä lannanlevitysaikaan ja dokumentoivat niillä 

näkemäänsä ja kuulemaansa. Opiskelijoiden tilakäynneistä vastasi Ammattiopisto Livia.  

 

Oppimateriaali sisältää myös kahdeksan tietokorttia, joissa kerrotaan sekä ravinteiden 

kierrätyksen perusteita että tietoja erilaisten kierrätyslannoitteiden käytöstä. Esimerkkinä 

kuvassa 18 tietokortti nro 2 Ravinteet ja niiden kierto. Oppimateriaaleista koottiin Padlet-

seinä, jonka linkki löytyy Järki Lannoite -internetsivuilta 

https://padlet.com/jarkihankeperhe/jarkilannoite 

 

 

 

 

 

 

http://ravinnejaenergia.fi/materiaali/omalannoitteet/
http://ravinnejaenergia.fi/fi/omalannoitteet/
https://padlet.com/jarkihankeperhe/jarkilannoite
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Kuva 18. Ravinteet ja niiden kierto. Järki Lannoite -hankkeen oppimateriaalin tietokortti 

nro 2 
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Oppimateriaalia on esitelty Livia opetushenkilökunnalle, ja lisäksi toteutettiin kolmeen 

maatalousalan oppilaitokseen kohdistunut kiertue, jossa materiaalia esiteltiin sekä 

opettajille että oppilaille. Oppimateriaalit olivat esillä myös hankkeen loppuseminaarissa 

1.11.2017. Materiaali on saanut hyvää palautetta. Aineisto on tiivistä, havainnollistavia 

grafiikoita on runsaasti, ja asiat on esitetty selkeästi ja helppotajuisesti. Kuvassa 19 on 

esimerkki oppimateriaalista, aiheena biokaasulaitoksen mädätysjäännös. 

 

4.3.1. Oppimateriaalit RE-maatila-hankkeen sivuilla  

Järki Lannoite -hankkeen oppimateriaalit on sijoitettu Re-Maatila eli Ravinne- ja 

energiatehokkaasti toimivien opetusmaatilojen ja oppilaitosten verkoston internetsivuille 

http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/. RE-hankkeessa oli mukana kahdeksan 

maatalousoppilaitosta. Hankkeessa parannettiin oppilaitosten välistä yhteistyötä ja 

välitettiin oppilaitosten välillä tietoa esimerkeistä ja kokeiluista. RE-maatila -hanketta 

rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.  

Järki Lannoite -hankkeen tuottama oppimateriaali on RE-Maatila-hankkeen sivuilla 

sijoitettu Omaravinteet -osion alle. Koko omaravinteet-osion sisällön rakentamisessa 

perusajatus oli, että oppijan on voitava ymmärtää suuriakin abstrakteja kokonaisuuksia 

vaivattomasti. Asiat konkretisoidaan visuaalisesti havainnollistaviin graafisiin kuviin sekä 

helppolukuisiin tietolaatikoihin. Materiaali on koostettu siten, että RE-Maatila-hankkeen 

sivulta kuvaa klikkaamalla pääsee kuvan esittämää aihetta koskevaan materiaaliin. 

Kuvakaappaus materiaalista on esitetty kuvassa 18.  

 

4.3.2. Opiskelijat mukana oppimateriaalin tuottamisessa ja tiedon jalkauttamisessa 

Tuorlan maatalousoppilaitoksen opiskelijoita kävi hankkeen aikana opettajan ohjauksessa 

vierailemassa neljällä erilaista lantaa ja lantateknologiaa edustavalla kotieläintilalla. 

Tiloilla opiskelijat dokumentoivat lannan käyttöä valokuvaamalla ja videokuvaamalla. 

Lisäksi oppimateriaalin laatija kävi tekemässä kaksi aineistonkeruukäyntiä orgaanisia 

lannoitevalmisteita lannoitteena käyttäville tiloille.  Dokumentoitavat eri toimintamallit 

koostuvat lannan ravinteiden hyötykäytön ja kierrätyksen kuvantamisesta sika-, nauta-, 

siipikarja-, ja lammastiloilla, sekä erilaisten kierrätyslannoitteiden käytön 

dokumentoinnista. 

Opiskelijoiden tilakäynteihin laadittiin tilavierailusapluuna, jota voidaan hyödyntää 

jatkossa muissakin osallistavan oppimisen tilanteissa 

(https://www.jarki.fi/sites/default/files/tilavierailusapluuna_jarki_lannoite.pdf). 

 

Ryhmä Livian opiskelijoita oli myös mukana kiertueella, jossa oppimateriaaleja käytiin 

esittelemässä muille maatalousalan oppilaitoksille.  

Järki Lannoite -hankkeessa tuotetuilla oppimateriaalilla on uutuusarvoa sekä niiden 

toteuttamis- että esitystavassa. Suuri osa materiaaleista (syksyllä 2015 sekä keväällä 

http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/
https://www.jarki.fi/sites/default/files/tilavierailusapluuna_jarki_lannoite.pdf
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2016) on kerätty tilakäynneillä, joilla Livian opiskelijat itse dokumentoivat näkemäänsä 

valokuvaamalla ja videokuvaamalla.  Lisäksi viljelijähaastattelun ja viljelijöiltä saatavien 

dokumenttien avulla lannan käytöstä ja tilan päätöksentekoon liittyvistä ratkaisuista 

laadittiin kattava selvitys oppimateriaalikäyttöä varten. Tämän pohjalta luotiin 

yhteisölliseen oppimiseen perustuva kurssimateriaali tilavierailusapluunoineen. Osa 

materiaalista on oppimateriaalien tekijän keräämää, sillä kevään 2017 

lannanlevitysaikataulut eivät sopineet yhteen oppilaitoksen kanssa. Näistä tilavierailuista 

saatiin hyvää kokemusta tilavierailusapluunan luomista varten. 

 

 

Kuva 19. Kuvakaappaus oppimateriaalista RE-maatila -hankkeen sivuilla. Orgaaniset 

lannoitevalmisteet / biokaasulaitoksen mädätysjäännös 

 

4.3.3. Oppimateriaalin jalkautus oppilaitoksiin 

Oppimateriaalin jalkauttamiseksi maatalousalan oppilaitoksiin hanke toteutti kolmeen 

oppilaitokseen suuntautuneet kiertueen syksyllä 2017. Vieraillut oppilaitokset olivat 

Mustialan, Saarijärven ja Ilmajoen maatalousoppilaitokset. Tällä lempinimeltään 

Paskaturneella oli mukana myös kuusi Livian maatalouspuolen opiskelijaa.  

Kiertueen tarkoituksena oli esitellä oppimateriaalia ja kertoa yleisesti ravinteiden 

kierrätyksestä oppilaitosten opettajille ja opiskelijoille. Samalla haluttiin saada suoraa 

palautetta oppimateriaalista ja vinkkejä materiaalin kehittämiseen edelleen. 

Koeponnistus kiertueelle tehtiin luonnollisesti Tuorlan tiloissa edellisellä viikolla ennen 
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varsinaista turneeta, ja paikalle oli saapunut aktiivinen opettajajoukko. Heidän avullaan 

saatiin käsitys oppimateriaalipaketin toimivuudesta opetuksessa sekä viimeisteltiin 

sivujen sisältöä.  

Mustialan maatalousoppilaitoksen yleisö koostui pääasiassa verkko-opiskelijoista. 

Saarijärvellä yleisönä oli edustava joukko oppilaitoksen opettajia. Ilmajoella yleisönä oli 

koko ensimmäisen vuosikurssin opiskelijajoukko, sekä useita oppilaitoksen opettajia 

(kuva 20). 

 

Kuva 20. Järki Lannoitteen ”Paskaturnee” Ilmajoen maatalousoppilaitoksen 

auditoriossa 

 

Raportti Paskaturneesta löytyy Järki internetsivuilta 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/paskaturnee2017-valmis.pdf 

Oppilaitosvierailujen ehdoton kohokohta oli lanta- ja ravinnekierrätysaiheinen Kahoot-

peli (kuva 21). Peli vaati paitsi asiaosaamista, myös tarkkaavaisuutta. Pelin ylläpitäjä kun 

muutti osan kysymyksistä pelikerrasta toiseen.  

 

 
 

Kuva 21. Ravinnekierrätysaiheinen Kahoot peli, esimerkkikysymys. 

 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/paskaturnee2017-valmis.pdf
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Kiertueessa mukana olevilta oppilaitoksilta pyydettiin kevättalvella 2018 palautetta 

materiaalista. Palaute oli myönteistä, ja oppimateriaali oli otettu opetuksessa käyttöön.  

Oppimateriaali oli esillä myös Maataloustieteen päivillä tammikuussa 2018, jossa oli 

esillä sitä koskeva posteri. 

4.3.4. Tavoitteiden toteutuminen  

Oppimateriaali toteutettiin pääpiirteissään hankesuunnitelman tavoitteiden 

mukaisesti.  

4.3.5. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin 

Poikkeama hankkeen tavoitteista on, että laadittu oppimateriaali ei sisällä varsinaisia 

esimerkkitehtäviä, joita oppilaitokset voisivat opiskelijoille antaa. Siten esimerkiksi 

käytännön ravinnelaskennat ja ympäristökorvauksen soveltamista koskevien tehtävien 

laadinta jäävät edelleen oppilaitosten tehtäväksi. Esimerkkilaskelmissa usein pitää 

ottaa huomioon taustalla vaikuttavaa, muuttuvaa säädöstöä. Tämä säädöstö löytyy 

ajantasaisena erilaisista viljelysuunnitteluohjelmista, joita voi myös käyttää 

opetuksessa lannoitussuunnittelun tukena. Hankkeessa ei toteutettu laskuharjoituksia 

muuttuvien säädösten perusteella. Siten hankkeen oppimateriaali ei vanhene, vaikka 

säädökset muuttuvat. 

Toinen poikkeama koskee oppimateriaalipaketin laadinnan käytännön työtä. 

Hankesuunnitelman mukaan koko tehtävä oli ajateltu Livian toteutettavaksi, toki 

projektikoordinaattorin ohjauksessa. Livian toimesta toteutettiin lopulta tilakäynnit, 

joissa opiskelijat keräsivät materiaalia. Livian niukkenevien henkilöstöresurssien takia 

varsinainen oppimateriaalin laadinta jouduttiin kuitenkin siirtämään BSAG:n 

toteutettavaksi. 

 

4.4. Kierrätyslannoitteita ja uusia teknologisia ratkaisuja koskevien 

viljelijätilaisuuksien järjestäminen (tehtävä 4) 
 

5) Hankkeessa järjestetään pellonpiennar- ja koulutustilaisuuksia, joissa esitellään lannan ja 

orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä sekä ravinne- ja energiatehokkuuden 

parantamista koskevaa käytännön tietoa ja uusinta teknologiaa.  Koulutustilaisuudet on 

suunnattu maatalousalan toimijoille ja alan opiskelijoille. Ammattiopisto Livian Tuorlan 

toimipisteessä järjestettävien koulutustilaisuuksien aiheena on mm. Tuorlan toimipisteen 

ravinne- ja energiataselaskelmien esittely, täsmäviljelyteknologian hyödyntäminen 

lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden lannoitusvaikutuksen arvioinnissa, 

taloudellisen ajon testausta ja erilaisiin maatalousalalla käytössä oleviin ohjelmiin 

tutustumista. Lisäksi tilaisuuksissa välitetään hankkeessa koottua materiaalia.  Tilaisuudet 

toimivat tiedon ja kokemusten vaihtotilaisuuksina sekä alalla toimivien 
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verkostoitumistilaisuuksina. Maaseutualan yrittäjät pääsevät tilaisuuksissa testaamaan ja 

kokeilemaan käytännön työtehtäviä ja alalla käytettävää laitteistoa ja koneistoa. 

Koulutustilaisuudet järjestetään yhteistyössä maatalousalan koneyrittäjien kanssa. 

Koulutustilaisuudet edistävät opiskelijoiden verkostoitumusta työnantajasektoriin. 

Hankkeessa tutustutaan eri lehtivihreämittaritoimittajiin ja valitaan saatujen tietojen 

perusteella yksi käytettäväksi hankkeelle. 

Kaikkien Maan Viljelyn järkipäivien aineistot ovat Järki Lannoite -hankkeen internetsivuilla 

https://www.jarki.fi/fi/maan-viljelyn-jarkipaivat 

 

4.4.1. Tavoitteiden toteutuminen 

Maanviljelyn Järkipäivä I järjestettiin 25.9.2015 maaseutuopiston Tuorlan yksikössä. 

Osallistujia tilaisuudessa oli n. 80. Päivän aiheina oli pitkän tähtäimen kestävä viljely, 

syysvehnän satotason nostaminen, maan tiivistyminen ja tiivistymien välttäminen, sekä 

kooste menetelmistä joilla viljelijä voi maan kasvukuntoa parantaa. Päivä koostui luento-

osuudesta, jonka jälkeen osallistujat tutustuivat koepalstoilla kolmella erityyppisellä 

jankkurilla tehtyihin jankkurointijälkiin, jankkureiden ominaisuuksiin sekä peltomaan 

tasauslanaan.   

 

Päivän pääluennoitsijana oli ruotsalaisen Odling i Balans -hankkeen toiminnanjohtaja 

Helena Elmquist. Hänen luentojensa aiheina olivat Odling i Balans eli ekologisesti ja 

ekonomisesti tasapainoinen viljely (kuva 22), sekä Winter Wheat to new heights eli miten 

ruotsalaisessa hankkeessa tehdyn laajan analyysin pohjalta voidaan nostaa syysvehnän 

satotasoja, ja miten paljon eri osatekijät rajoittavat täyden satopotentiaalin 

saavuttamista. Päivässä kuultiin myös Tuomas Mattilan luento aiheesta Kolme askelta 

maan parempaan kasvukuntoon ja Laura Alakukun luento Uusia tutkimustuloksia maan 

tiivistymisestä. 

 

Päivän kulusta ja annista on selostus hankkeen internetsivuilla 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/jarkinettiinmaanviljelynpaiva_1.pdf 

 

Päivän luentoihin perustuen Maatilan Pellervo -lehdessä julkaistiin kaksi artikkelia: 

Maatilan Pellervo 1/2016: ”Maa vaurioituu herkästi”, sekä 

Maatilan Pellervo 1/2016: ”Pelto kuntoon kolmella askeleella” 

Maaseudun tulevaisuus -lehdessä julkaistiin päivän aineistoihin perustuva juttu  

Maan tiivistyminen voi leikata suuren osan viljasadosta 

 

Päivän sisällöstä ja toteutuksesta saatiin hyvää palautetta. Erityisesti ruotsalaisen 

puhujan lähestymistapa aiheisiin oli uusi ja puhutteleva. Pellonpiennarosuus oli myös 

https://www.jarki.fi/fi/maan-viljelyn-jarkipaivat
https://www.jarki.fi/sites/default/files/jarkinettiinmaanviljelynpaiva_1.pdf
http://www.jarki.fi/sites/default/files/maaseuduntulevaisuus2.10.2015jarkipaiva_0.pdf
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onnistunut. Yleisön joukossa oli monia viljelijöitä, jotka eivät järjestäjien kokemusten 

mukaan aiemmin olleet vastaaviin tilaisuuksiin osallistuneet.  

 

 
 

Kuva 22. Odling i Balans hankkeen tulosten mukaan ravinteiden tehokkaalla 

hyödyntämisellä on positiivinen vaikutus sekä taloudellisesti, että haitallisten 

ilmastovaikutusten ja ravinnepäästöjen vähentämisen kannalta. 

 

 

Maan Viljelyn Järkipäivä II järjestettiin 9.6.2016 maaseutuopiston Livian Tuorlassa, 

työnimellä ”Apua taivaalta”. Osallistujia tilaisuudessa oli n. 40. Päivän aiheina oli uusien 

teknologioiden hyödyntäminen viljelyn ja ravinteiden käytön tehokkuuden 

parantamisessa. Esityksiä kuultiin mm. satelliitti- ja kopterikuvien käytöstä pellon 

kunnostustarpeiden ja paikkakohtaisen satopotentiaalin kartoittamisessa (kuva 23), 

lantatypen käytön tarkentamisesta Yaran N-sensor-laitteiston avulla, uuden 

kierrätyslannoite- ja maanparannussektorilla toimivan Soilfood-yrityksen esittely, sekä 

Viljavuuspalvelun uusien laajennettujen maanäyteanalyysien mahdollisuuksista. Päivässä 

oli esillä neljällä eri teknologialla Piikkiön Alaskartanon syysvehnälohkolta tuotettua 

aineistoa: 10-vuoden satelliittikuva-yhteenveto (kuva 24), kopterikuva, kopterilla kuvattu 

väärävärikuva, sekä Yaran N-sensor-laitteiston tuottama kuvaa. Näiden kuvien perusteella 

on mahdollista päätellä, ja Yaran N-sensor-laitteistolla myös toteuttaa, paikkakohtainen 

tarpeenmukainen lannoitus, joita hyödyntämällä sekä kierrätys- että perinteisten 

lannoitteiden käyttö tarkentuu ja ravinnehukan riski alenee. Iltapäivällä pellonpiennar-
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osuudessa tutustuttiin kuvissa esitettyyn Alaskartanon syysvehnälohkoon paikan päällä, 

ja nähtiin kahden erityyppisen kopterin lentonäytökset. 

 

 

 
 

Kuva 23.  Maatalous on valtava kokonaisuus. Se on fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa - ja 
kaikkea tätä yhdessä, agronomi Jussi Knaapi sanoi vauhdikkaassa ja kiinnostavassa 
esityksessään tämän päivän lennokeilla koottavasta tiedosta ja ilmakuvista (Kuva Hia 
Sjöblom) 
 

 

Päivän kulusta ja annista on kooste hankkeen internetsivuilla 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/apuataivaalta9.6.2016_1.pdf 

 

Pellonpiennarosuudesta oli myös suora radiolähetys Yle Turun ajankohtaisohjelmaan, 

aiheena maatalouden uudet teknologiat ja dronejen hyödyntäminen. 

 

Päivän sisällöstä saatiin hyvää palautetta, ja tunnelma oli innostunut. Uudet teknologiat 

ja niiden käytännön sovellukset kiinnostivat kuulijoita aidosti. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/apuataivaalta9.6.2016_1.pdf
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Kuva 24. Järkipäivä II:ssa esitettyä satelliittikuvaa, 10-vuoden kasvustokuvien 

keskiarvon perusteella määritelty lohkon pysyvä suhteellinen kasvukunto 

karttakuvana. Kuvassa pellonpiennarosuuden peltolohko vasemmalla, väärinpäin 

olevan vesurin muotoinen lohko.  

 

 

  
 

Kuva 25. Lietteenlevitysurakointia Belgian Flandersissa, sijoittavalla kalustolla, 

siirtokonttia välivarastona käyttäen. Kuvat Kaisa Riiko. 
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Päivän kulusta ja annista on kooste hankkeen internetsivuilla 

http://www.jarki.fi/sites/default/files/jarkipaivayhteistyojaurakointi25.11.2016uusi_0.p

df 

 

Päivän esitysten ja keskustelujen viesti oli kovin yhteneväinen: urakoinnin ja yhteistyön 

avulla voidaan todella karsia kustannuksia, tehostaa toimintaa, ja saada uusia 

teknologioita ja kalustoja käyttöön sellaisillakin tiloilla joiden ei yksinään kannata niihin 

investoida. Keskustelu oli vilkasta sekä auditoriossa että tauoilla.  

 

 

Maan Viljelyn Järkipäivä IV Tuorlassa maaliskuussa 2017. Päivän teemana olivat Uudet 

lannoitusratkaisut. Osallistujia päivässä oli 67, mukana viljelijöitä, väkilannoitteiden ja 

orgaanisten lannoitevalmisteiden valmistajia ja jälleenmyyjiä, toimittajia ja eri 

ravinnekierrätyshankkeiden työntekijöitä.  Päivän aikana käsiteltiin tutkimustuloksia 

koskien orgaanisten lannoitevalmisteiden lannoitusvaikutuksia, kierrätysravinteiden 

turvallisuutta (kuva 26) ja erilaisia markkinoilla tarjolla olevia kierrätysravinne-ratkaisuja.  

 

Päivän kokonaisuudessa nousi esille kaksi erityistä teemaa. Ensimmäinen oli 

puhdistamolietepohjaisiin lannoitevalmisteisiin liittyvä puhtausriski, joka myös on 

aiheuttanut sen, että usea viljan ostaja on kieltänyt näitä tuotteita sisältävien 

lannoitevalmisteiden käytön lannoitteena viljan tuotantovuonna.  

 

Toinen esille noussut teema oli orgaanisten lannoitevalmisteiden maanparannusvaikutus. 

Tämähän on erityisesti paljon orgaanista ainetta ja hiiltä sisältävien lannoitevalmisteiden 

käytöllä saatavia hyötyjä. Vaikutti kuitenkin siltä, että kuulijoiden on ajoittain vaikea 

ymmärtää että tässäkin suhteessa eri tuotteet eroavat toisistaan, eikä kaikkien tuotteiden 

normaaleilla käyttömäärillä suinkaan saada kovin merkittävää orgaanisen aineksen 

lisätystä peltomaahan.  

 

 

http://www.jarki.fi/sites/default/files/jarkipaivayhteistyojaurakointi25.11.2016uusi_0.pdf
http://www.jarki.fi/sites/default/files/jarkipaivayhteistyojaurakointi25.11.2016uusi_0.pdf


 

 
 

 

Kuva 26. 
Jätevesilietteissä oleva 
kemikaalisoppa on alun 
perin kotoisin meistä 
itsestämme; siitä, mitä 
laitamme suuhumme, ja 
siitä, mitä 
vaatteistamme ja 
huonekaluistamme 
lähtee - palonestoaineet 
ynnä muut, muistutti 
projektikoordinaattori 
Riiko. Kuva Sanna 
Söderlund.  

 

 

Päivän kulusta ja annista on kooste hankkeen internetsivuilla 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/jarkipaivan4juttu.pdf 

 

Tapahtuman aikaan keskustelu jätevesilietteiden käytön riskeistä oli juuri nousemassa 

entistä voimakkaammin esille. Aihe oli myös vahvasti esillä päivän mittaan. Jonkin verran 

koko päivän tunnelmaa latistikin taustalla oleva pohdinta siitä, miten suuri hidastava 

merkitys asialla on koko ravinnekierrätyksen kannalta. Moniin asioihin jäätiin odottamaan 

vastauksia. Toisaalta päivässä oli mukana useita yrityksiä joiden kierrätyslannoitteiden 

raaka-aineet olivat ns. puhtaita. 

 

4.4.2. Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin 

                       Tehtävän toteuttamisessa ei ollut poikkeamia hankesuunnitelmassa esitettyyn. 

 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/jarkipaivan4juttu.pdf
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5. Hankkeen vaikuttavuus  
 

Järki Lannoite -hanke oli luonteeltaan tiedonvälityshanke. Siksi ei ole mahdollista 

esittää kvantitatiivisia arvioita hankkeen vaikutuksista esimerkiksi vähentyneinä 

ravinnepäästöinä.  

Hanke tähtäsi kierrätysravinteisiin pohjautuvien lannoitetuotteiden käytön kestävään 

edistämiseen siten, että käyttö perustuu maan kasvukunnon parantamisen ja kasvien 

ravinnetarpeiden mukaan perusteltuun tarpeeseen. 

Hanke ei lisännyt ravinteiden kokonaiskäyttöä. Hankkeessa tuotiin esille 

kierrätyslannoitteiden, samoin kuin lannan, oikean ja asianmukaisen käyttötavan 

tärkeyttä. Tätä tavoitetta auttamaan hankkeessa pidettiin lukuisia aihetta sivuavia 

esitelmiä sekä laadittiin viljelijäopas ja maatalousoppilaitosten käyttöön 

oppimateriaalipaketti.  

Hanke toi myös esille täsmäviljelyteknologioiden hyödyntämisen mahdollisuutta 

yhdessä lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön yhteydessä. Aihe oli esillä 

mm. Maataloustieteen Päivillä 2018, jossa hankkeen posteri kertoi aiheesta.  

Hankkeen viestintä piti myös monilla muilla eri tavoilla esillä hankkeen keskeistä viestiä 

kierrätysravinteisiin pohjaavien lannoitetuotteiden kestävästä käytön lisäämisestä. 
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6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset  
 

6.1. Viestinnän pääasiallinen sisältö, määrä, laatu, kohderyhmät 

Järki Lannoite on lähtökohtaisesti tiedonvälityshanke, joten viestintä on sen 

toteutuksessa keskeisessä roolissa.  

Viestinnän pääasiallinen sisältö keskittyi ravinnekierrätyksen ja kierrätyslannoitteiden 

käytön edistämiseen kestävällä tavalla. Hankkeen ydinviestejä olivat 

- ravinnekierrätys on tarpeen sekä vesiensuojelun että fosforin riittävyyden 

turvaamiseksi 

- ravinteiden kierrätyksen pääpotentiaali on lannoissa 

- on alueita joissa fosforista on ylijäämää, ja alueita joissa fosforin käytölle olisi nykyistä 

enemmän tarvetta 

- yhdyskuntajätevedet muodostavat vain pienen osan, n. 15 %, kaikesta 

kierrätettävästä fosforista 

- kierrätyslannoitteita on monenlaisia, ja niiden oikea käyttö vaatii käyttäjiltään tietoa 

ja osaamista 

- kierrätyslannoitteet ovat monessa suhteessa verrattavissa lantoihin, ja lantojen 

oikean käytön opit pätevät myös kierrätyslannoitteissa 

 

Viestinnässä kohdennettiin tiedonvälitystä myös niin sanotulle "suurelle yleisölle". 

Kierrätys on asia, joka koskettaa ja puhuttaa kaikkia. Siksi on tärkeä tuoda asiaa esille 

laajasti. 

Tämä herättää myös kiinnostusta ja pitää asiaa vireillä. Tärkeänä pidetyn hankkeen 

tuloksia osataan arvostaa ja parhaimmillaan se johtaa hyvien päätösten syntyyn laajalla 

sektorilla. Kierrätys on tärkeä asia maapallon tulevaisuudelle. Se vaikuttaa jokaisen arkeen 

ja tulevaisuuteen. Laaja tiedon virtaus myös "kansanomaistettuna" on siksi olennaista. 

Hankkeen aikana mediajulkisuuteen ja median kiinnostuksen herättämiseen panostettiin. 

Tuloksena oli kymmeniä julkaistuja juttuja sekä paperi- että sähköisessä mediassa. Jotkin 

niistä löytyvät Järki-hankkeen nettisivuilta  https://www.jarki.fi/fi/jarki-mediassa 

Hankkeen viestinnän keinoina olivat lehtijutut alan ammattilehdissä, eri tilaisuuksissa 

pidetyt esitelmät, hankkeen järjestämät viljelijätapahtumat, hankkeen loppuseminaari, ja 

hankkeessa tuotetut julkaisut ja oppimateriaalit. Liitteessä 2 on esitetty hankkeen 

näkyvyys erilaisissa medioissa. Liitteessä 3 on hankkeen viestintäkalenteri, josta näkyvät 

kaikki hankkeen aikana tehdyt viestintätoimet.  

Viestinnän kohderyhmiä olivat 1) viljelijät, jo kierrätysraaka-ainepohjaisia 

lannoitevalmisteita käyttävät sekä potentiaaliset uudet käyttäjät 2) päätöksentekijät ja 

viranomaiset, jotka voivat vaikuttaa kierrätysraaka-ainepohjaisia lannoitevalmisteita 

https://www.jarki.fi/fi/jarki-mediassa
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koskevaan säädöstöön ja päätöksentekoon sekä niitä koskevaan tulkintaan 3) alan 

yritykset 4) maatalousoppilaitosten opettajat ja opiskelijat 5) Muissa vesiensuojelu-, 

kierrätys- ja kiertotaloushankkeissa toimivat henkilöt, toimijat ja järjestöt. 

 

6.2. Arvio viestinnän onnistumisesta ja viestintäsuunnitelman toteutumisesta 

 

Hankkeen viestintä seurasi pääpiirteissään hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Hanke on 

ollut esillä useissa alan tapahtumissa, esitelmiä ja puheenvuoroja on pidetty useita, ja 

hanke julkaisi kiinnostusta herättäneitä julkaisuja. Hankkeen viestintää voisi pitää 

onnistuneena ainakin siltä osin että viestintää on ollut runsaasti. 

Ainoa merkittävä poikkeama viestintäsuunnitelmasta on, että kaavailtu päättäjäretki ei 

toteutunut. Toisaalta hankkeessa tuotettiin viljelijöille suunnattua materiaalia Järki-

iskujen sarjassa. Tämä ei ollut hankesuunnitelmassa alun perin mukana.  
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7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen  
 

Järki Lannoite -hanke toimi hyvin muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä. 

Hankkeen aikana alalla tapahtui paljon kehitystyötä, ja hankkeen teema ravinteiden 

kierrätys oli mukana hallitusohjelmassa yhtenä kärkihankkeista. Kehitys oli siten nopeaa 

ja alalla tapahtui esimerkiksi runsaasti yrityskauppoja ja fuusioita. 

Nopeassa kehitysvaiheessa olevan aihepiirin asiat myös saattavat osin vanhentua 

nopeasti. Kuitenkin alan peruslähtökohdat, ravinnekierrätyksen tarve, ei äkkiä ole 

muuttumassa. Alan markkinatilanne ja kehitys, vaikka oli hankkeen aikana nopeaa, ei 

kuitenkaan kokenut merkittäviä läpimurtoja hankkeen kuluessa. Ehkä, ja toivottavasti, 

tuollaisia läpimurtoja on pian tulossa, ja silloin tilanne tietysti muuttuu nopeasti ja 

hankkeenkin aikana nousseet keskeiset havainnot saattavat jäädä taka-alalle.  

Hankkeen tuloksia voidaan varmasti joka tapauksessa hyödyntää monella taholla. On 

käynyt selväksi, että viljelijöille suunnattua kierrätyslannoitteiden ja lannan 

yksinkertaiselle käyttöoppaalle on tarvetta. Maatalousalan oppilaitoksille suunnattu 

oppimateriaali on jo otettu käyttöön, ja materiaali herättänee kiinnostusta senkin takia 

että kierrätyslannoitteet ja maan kasvukunnon parantaminen ovat joka tapauksessa 

olleet paljon esillä.   

Hankkeessa ei kehitetty tai testattu mitään tiettyä teknologiaa tai tuotetta. Sikäli ei ole 

tarvetta teknis-taloudellisen toteutettavuuden arvioinnille. Lähinnä tällainen arviointi 

voisi Järki Lannoite -hankkeen kohdalla merkitä koko alan kehityksen tai sen puitteissa 

tapahtuneiden tuotekehitysprojektien arviointia. Yleisellä tasolla tätä arviointia on jo 

tehty kappaleessa hankkeen tulokset. Tarkempaa arviointia varten olisi yksi mahdollisuus 

kerätä eri julkista rahoitusta saaneiden RaKi-alan kehityshankkeiden keskeisistä tuloksista 

yhteenveto. Tämä olisi kuitenkin jo oman erillisen hankkeen tehtävä. 
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8. Talousraportti  
 

Hankeen kokonaisbudjetista 297 245,00 e toteutui 297 245,00 e (100%). Tästä YM:n 

osuus oli 252 692,10 e ja omarahoitusosuus 44 552,90 e (14,99 %). 

BSAG:n osuus toteutuneista kustannuksista oli 266 331,02 e ja Livian osuus 30 913,98 e. 

 

Taulukko 6. Yhteenveto budjetista ja toteutuneista kustannuksista. 

 Budjetti Toteutunut Ero 

Palkat ja 
henkilösivukulut 

195 450,00 193 786,97 -1663,03 

Ulkopuoliset palvelut 5 000,00 5 134,53 +134,53 

Matkustuskulut 21 895,00 23 222,94 +1327,94 

Koulutustapahtumat 7 000,00 7 258,77 +258,77 

Hankinnat 8 900,00 8 955,69 +55,69 
Muut kulut 59 000,00 58 886,10 -113,90 

YHTEENSÄ 297 245,00 297 245,00 0,00 
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9. Suosituksia tulevia hankkeita ja ohjelmia varten  
 

Hankkeen puitteissa on esille noussut kolme selkeää jatkotarveideaa 

1) Jo toteutettujen ja käynnissä olevien kierrätyslannoitteiden lannoitusvaikutusta 

koskevien kotimaisten hankkeiden tulosten koostaminen. 

Suomessa on käynnissä useita, kierrätyslannoitteiden lannoitusvaikutusta ja käyttöä 

koskevaa tutkimusta. Esimerkkejä näistä sekä käynnissä olevista että jo päättyneistä 

lantojen ja kierrätyslannoitteiden lannoitusvaikutusta koskevista hankkeista ovat: 

- LUKE:n Nesteravinne-hanke https://www.luke.fi/projektit/nesteravinne/ . Hankkeen 

välittömänä kehitystavoitteena on luoda ja pilotoida käytännössä toimiviksi todettuja, 

konkreettisia ja välittömästi sovellettavia käytännöllisiä yleispäteviä ratkaisuja 

nestemäisten kierrätyslannoitteiden käyttöön maataloudessa samalla lisäten 

kierrätyslannoitevalmisteiden typen hyväksikäyttöä kasvintuotannossa ja alentaa sen 

aiheuttamaa ympäristönkuormitusta, vähentää glyfosaatin ja sen hajoamistuotteiden 

jäämiä ympäristössä ammoniumsulfaatilla. Hankkeen painopiste on erityisesti 

typpilannoituksessa. Hankeaika 1.1.2017 – 31.12.2019 

- LUKE:n Sieppari pellossa -hanke https://www.luke.fi/projektit/sieppari-pellossa/. 

Hankkeen tarkoituksena on edistää ja lisätä kuminan ja nurmikasvien viljelyä 

Saaristomeren valuma-alueen rantapelloilla tarkoituksena parantaa maan 

kasvukuntoa ja vähentää talviaikaisen kasvipeitteen avulla ravinteiden 

huuhtoutumista. Lisäksi hankkeessa edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä. 

Hankkeen tuloksia esitellään ja niistä tiedotetaan mm. viljely- ja lannoitepilottien 

esittelykasvustojen avulla. Hankkeessa toteutettiin mm. kasvustokokeita orgaanisten 

lannoitevalmisteiden soveltuvuuden tutkimiseksi. Hankeaika 1.5.2015 – 31.3.2018 

- Helsingin Yliopiston Hykerrys-hanke https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-

hanke/2017/08/04/hanke/ . Hankkeella on alkuvaiheessa rahoitus vuosille 2016 – 

2019. Helsingin yliopiston Hyvän sadon kierrätyslannoitus -hankkeessa kehitetään ja 

tutkitaan erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja ja -tuotteita peltoviljelyyn 

yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa. Hanke tukee Ravinteet 

kiertoon – vesistöt kuntoon – kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen 

tavoitteita ovat (1) demonstroida suomalaisille viljelijöille kierrätyslannoituksen 

vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, komposti-, 

lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja 

ympäristötehokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia 

kierrätyslannoituskonsepteja sekä (3) edelleen kehittää kierrätyslannoitteita ja -

lannoitusta peltoviljelyyn. Hanke on perustanut vuonna 2016 Helsingin kaupungin 

Haltialan tilan peltolohkolle kerranteistetun ruutukokeen. Koekentällä toteutetaan 5-

https://www.luke.fi/projektit/nesteravinne/
https://www.luke.fi/projektit/sieppari-pellossa/
https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke/2017/08/04/hanke/
https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke/2017/08/04/hanke/
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vuotista viljelykiertoa siten, että jokaisena vuonna mukana on kolme kierron vaihetta, 

jolloin kierrätyslannoitteiden toimivuudesta eri viljelykasveilla erilaisina kasvukausina 

saadaan mahdollisimman hyvä käsitys. Kierrossa viljeltävät kasvit ovat syys- ja 

kevätviljoja, syysrapsi, viherlannoitusnurmi ja härkäpapu. 

- Soilfoodin Päästösäästö -hankkeessa https://paastosaasto.fi/paastosaasto/  kehi-

tetään tuotteita maan rakenteen ja biologisen aktiivisuuden parantamiseen. 

Hankkeen peltokokeissa testataan maanparannuskuitujen, orgaanisten lannoitteiden 

ja kasvien kasvua edistävien biotuotteiden yhdistelmiä. Hanketta rahoittaa Varsinais-

Suomen ELY-keskus EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vesien 

suojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta. 

- Interreg-hankkeessa Baltic Slurry Acidification http://balticslurry.eu/ testataan 

lietelannan lannoitusvaikutuksia sellaisenaan ja hapotettuna. Viljelykokeita tehdään 

hankkeessa seitsemässä Itämeren ympärysvaltiossa. Hanketta rahoittaa Interreg 

Baltic Sea Region Programme 2014-2020. Hankeaika 1.3.2016 – 28.2.2019  

- LUKE:n johtamassa Ravinnerenki -hankkeessa   

http://ravinnerenki.savonia.fi/index.php/tutkimus muun toiminnan ohella selvitetään 

tutkimuksen ja kenttäkokeiden avulla parhaita käytäntöjä lietelannan levitykseen, 

käsittelyyn sekä valumavesien hallintaan maatiloilla. Hanketta rahoittaa EMR 

Euroopan maaseudun kehittämisrahasto. Hankeaika 1.1.2015 - 28.2.2019 

 

Hankkeiden tulosten koostaminen yhteen olisi hyödyllistä erityisesti kaikkien 

kierrätyslannoitteita käyttävien ja käytössä neuvovien tahojen kannalta. Myös 

mahdolliset erot eri tutkimushankkeiden tuloksissa olisi hyvä selvittää, ja etsiä 

mahdollisia selittäviä taustatekijöitä. 

 

2) Eri rahoituslähteistä (YM, MMM, Sitra) rahoitusta saaneiden, RaKi-alan tutkimus- ja 

tuotekehityshankkeiden tulosten koostaminen 

Eri tahojen kautta on usean vuoden ajan rahoitettu kymmeniä ravinnekierrätys-

teeman hankkeita. Joukossa on tutkimushankkeita, tuotekehityshankkeita, erilaisia 

selvityksiä ja tiedonvälityshankkeita. Osa hankkeista on edelleen käynnissä, suuri osa 

jo päättynyt. Olisi hyödyllistä sekä tulevien hankerahoitusten suunnittelun että itse 

ravinnekierrätys-teeman eteenpäin viennin kannalta, että kerätään yhteen 

toteutuneissa hankkeissa saadut kokemukset. Mitkä asiat toimivat, miten hyvin 

asetetut tavoitteet ja tehtävät toteutuivat, miksi jotkut eivät toteutuneet ja mitä tästä 

kaikesta voitaisiin oppia.  

 

3) Eri hankkeissa tehtyjen lannoituskokeiden typpilannoituksen satovasteen tutkiminen 

kootusti 

https://paastosaasto.fi/paastosaasto/
http://balticslurry.eu/
http://ravinnerenki.savonia.fi/index.php/tutkimus
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Useissa lantojen ja kierrätyslannoitteiden käyttöä koskevissa tutkimushankkeissa on 

viime vuosina saatu samankaltainen, hämmentävä tulos typpilannoituksen 

porraskokeissa. Tällaisia tuloksia on saatu esim. Lantateko- hankkeessa, Baltic Slurry 

Acidification -hankkeessa, Ravinnerenki-hankkeessa sekä Hykerrys-hankkeessa. 

Typpilannoituksen on odotettu määrittävät saatavaa satoa voimakkaasti, mutta 

käytännössä lisätyppilannoituksen satovaste on lähtenyt alentumaan jo hyvin 

alhaisilla typpilannosportailla. Hankkeiden varsinainen tutkimusaihe ei kuitenkaan ole 

ollut typen satovasteet sinänsä, vaan tutkittavan lannanlevitysteknologian tai 

erilaisten kierrätyslannoitetuotteiden satovasteet. Hankkeiden varsinaisen 

tutkimusaiheen sivutuotteena saadut porraskokeiden tulokset olisivat 

mielenkiintoinen, oman selvityksen ansaitseva aihe.  
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LIITE 1 
     

  
  

Livian opiskelijaryhmien suorittamien 

tilavierailujen kyselylomake 

 

  

1. Tilan nimi   

2. Luomu / tavanomainen   

3. a. Tilan tuotantosuunta? 
b. Peltoala? 

c. Eläinmäärä? 
  

4. Minkä eläinlajin lanta?   

5. Tilan oma vai vastaanotettu 
lanta?  

6. Mikä viljelykasvi tulee 
levityslohkolle?  

7. Mikä esikasvi levityslohkolla?  

8. Levitysmäärä?  

9. Lannan mukana tulevat 
ravinnemäärät  
(Tot ja liuk N ja P sekä Kali)  

(Lanta-analyysi liitteeksi)  

10. Levityspäivämäärä   

11. Miksi kyseinen 
levitysajankohta?   
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12. a. Onko lantaa 
kompostoitu/separoitu/käsitelty 
muulla tavalla ennen levitystä?  
b. Kompostointiaika?   

13. a. Levitysteknologia?  
b. Tehdäänkö levityksen jälkeen 

muokkaus, multaus tms?   

14. Oma/vuokrakalusto/urakoitsija 
levittää? 

 

15. Miksi  kyseinen teknologia 
käytössä? 

  

16. a. Onko tila 
ympäristökorvauksessa? 
b. Miten tila kokee 

ympäristökorvaussäädösten 

noudattamisen?    

17. Miten ympäristökorvauksen 
säädökset vaikuttavat 
lannanlevitykseen:  
a. Määrä 
b. Levitysaika 
c. Levitettävä lanta 
d. Teknologia? 

 

18. Miten nitraattiasetuksen 
säädökset vaikuttavat lannan 
varastointiin ja käyttöön:  
a. levitysaika  
b. teknologia  
c. määrät?  
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LIITE 2 

Järki Lannoite mediassa:     

Uusiouutiset 17.9.2015 
Järkevää lannoitetta lannasta 
 

Maaseudun Tulevaisuus 2.10.2015 

Maan tiivistyminen voi leikata suuren osan viljasadosta 

 

YMPÄRISTÖ 4/2015: 

Lannasta lannoitetta 

Maatilan Pellervo 12/2015 

Lietteen vetoletkulevitys säästää peltoa 

(Jutun tila mukana Järki Lannoitteen koulutusmateriaalissa esimerkkinä hyvästä 

lantayhteistyöstä ja hyvästä lannanlevitysteknologiasta. Järki Lannoite välitti tiedot tilasta 

Maatilan Pellervon toimittajalle jutun tekoa varten) 

Maatilan Pellervo 1/2016 

”Maa vaurioituu herkästi” 

Juttu perustuu Laura Alakukun esitelmään Maan Viljelyn Järkipäivässä 25.9.2015 

Maatilan Pellervo 1/2016 

”Pelto kuntoon kolmella askeleella” 

Juttu perustuu Tuomas Mattilan esitelmään Maan Viljelyn Järkipäivässä 25.9.2015 

Yle 4.5.2016 

Lannoitteet ruokkivat myös leviä 

Yle Turku 9.6.2016 

Maan Viljelyn Järkipäivä II ”Apua taivaalta”, uudet teknologiat ravinteiden käytön 

tarkentamisessa, radio-ohjelma 

Koneviesti 10, 5.7.2016 

Smart Farming ja ravinteiden kierrätys: Tuotanto tehostuu 

Maatilan Pellervo 1/2017 
Salaojien huuhtelu voi poistaa lisäojien tarpeen 
Maatilan Pellervo 1/2017 
Vuokra- ja yhteiskoneilla olisi tilausta 

Maaseudun Tulevaisuus 3.4.2017 
Kierrätysravinteet kiinnostavat 

Maaseudun Tulevaisuus 11.10.2017 

http://www.uusiouutiset.fi/jarkevaa-lannoitetta-lannasta/
http://www.jarki.fi/sites/default/files/maaseuduntulevaisuus2.10.2015jarkipaiva_0.pdf
http://www.jarki.fi/sites/default/files/isku16/ymparisto_4_2015_lannasta_lannoitetta_3_1.pdf
http://yle.fi/uutiset/lannoitteet_ruokkivat_myos_levia__vesistokuormituksen_vahentamiseen_kaivataan_ratkaisuja_ja_rahaa/8852287
http://www.jarki.fi/sites/default/files/koneviesti102016smartfarmingkaisariiko.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/maatilanpellervo12017salaojien_huuhtelu.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/maatilanpellervo12017vuokra-jayhteiskoneilleolisitilausta.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/maaseudun_tulevaisuus_3.4.2017.pdf
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Biokaasulaitoksen mädäte leikkaa lannoitekuluista ja parantaa maata 

Vakka-Suomen Sanomat 16.11.2017 
Isot laitokset käsittelevät puhdistamolietteet 
  

Länsisuomalainen 7.11.2017 
Puhdistamolietteen ravinteet eivät enää kelpaa pelloille 
 
Turun Sanomat 28.11.2017 
Ravinteiden kierrätyksen moniottelu 

Farmi 6/2017 

Oppilaitosturnee avasi uusia väyliä maataloustiedon tulvaan 

Maaseudun Tulevaisuus 21.3.2018 

Laajojen kokonaisuuksien pohtija 

Maaseudun Tulevaisuus 13.4.2018 
"Paskapuheelle" on tarvetta jatkossakin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/mt-20171011biokaasulaitoksenmadateleikkaalannoitekuluistajaprantaamaata.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/vakka-suomen_sanomat16.11.2017isot_laitokset_kasittelevat_puhdistamolietteet.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/ls_7-11-2017c_1_0.jpg
https://www.jarki.fi/sites/default/files/ts28112017ravinteidenkierratyksenmoniottelu.jpg
https://www.jarki.fi/sites/default/files/farmi62017oppilaitosturnee.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/mt-20180321laajojenkokonaisuuksienpohtija_0.pdf
https://www.jarki.fi/sites/default/files/mtylio-kaisariiko13.4.2018.pdf
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LIITE 3 
 

Toteutunut viestintä viestintäkalenterin mukaan 

 

Mitä Milloin ja 
missä 

Kohderyhmä Keinot ja kanavat 

Järki Uutiskirje 8.9.2015 1000 vastaanottajaa sähköposti, 
facebook 

Alkutiedote syyskuu 
2015 

media mediajakelulistat, 
nettisivut 

Ympäristö-lehti 
Järki Lannoite -hanke 

syyskuu 
2015 

  

Kutsut Järkipäivä 11.9.2015 viljelijät MT + MTK-VS 

osoiterekisteri 

Järkipäivä 1 – teemapäivä 

viljelijöille Tuorlassa  

Teema Maan kasvukunto 

25.9.2015 n. 80 osallistujaa + 

viestintä nettisivuilla 

(luennot pdf-muodossa 

nettisivuille) 

 

Juttu MT lehdessä 

Järkipäivän 1 annista 

lokakuu 

2015 

lehden tilaajat  

Järki Lannoite -esite marraskuu 

2015 

kaikki kohderyhmät  

Järki Uutiskirje 3.12.2015 1000 vastaanottajaa sähköposti, 

facebook 

Järki uutiskirje 1/2016  8.3.2016 1000 vastaanottajaa sähköposti, 

facebook 

Järkipäivä 2 – teemapäivä 

viljelijöille Tuorlassa 

(ravinnehuollon 

ratkaisuja)-> teemalla 

”Apua taivaalta”, uusien 

teknologioiden 

hyödyntäminen 

ravinteiden käytön 

tarkentamisessa 

kesäkuu 

2016 

max 100 osallistujaa + 

viestintä nettisivuilla 

(luennot pdf-muodossa 

nettisivuille) 
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Mitä Milloin ja 
missä 

Kohderyhmä Keinot ja kanavat 

EU-raportti valmistuu huhtikuu 

2016 

ministeriöt, 

päätöksentekijät, eu-

parlamentaarikot 

facebook- linkki 

Järki väliuutiskirje 

19.4.2016 

huhtikuu 

2016 

1000 vastaanottajaa  

Järki uutiskirje 2/2016 

31.5.2016 

huhtikuu 

2016 

1000 vastaanottajaa  

Euroopan 

ravinnekierrätysraportin 

englanninkielinen versio 

ilmestyy 

huhtikuu 

2016 

ministeriöt, 

päätöksentekijät, EU-

parlamentaarikot 

 

Lehdistötiedote ja kutsu 

Maan Viljelyn Järkipäivä 

II Tuorla 8.6.2016 

kesäkuu 

2016 

lehdistö ja 

tiedotusvälineet 

Varsinais-Suomessa 

sekä MT 

 

Maan viljelyn järkipäivä II 

YLE Suomi Turun radion 

lähetyksessä 

kesäkuu 

2016 

  

Juttu kierrätysravinteiden 

bisnesmahdollisuuksista 

Maatilan Pellervossa 

elokuu 

2016 

viljelijät ja muut 

maatalousalan 

ammattilaiset 

 

Järki Lannoite –hankkeen 

esittely Osmo-hankkeen 

pellonpiennartilaisuudess

a 14.7.2016 

heinäkuu 

2016 

viljelijät  

Järki Lannoite –hankkeen 

esittely Syyskasvien 

viljelypäivässä Halikossa 

19.7.2016 

heinäkuu 

2016 

viljelijät ja 

maatalouskauppiaat 

 

Järki uutiskirje 3/2016 syyskuu 

2016 

1000 vastaanottajaa  

Järkipäivä 3 – teemapäivä 

viljelijöille Tuorlassa 

(uudet teknologiat 

lannan ja 

marraskuu 

2016 

max 100 osallistujaa + 

viestintä nettisivuilla 

(luennot pdf-muodossa 

nettisivuille) 
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Mitä Milloin ja 
missä 

Kohderyhmä Keinot ja kanavat 

kierrätysravinteiden 

käytössä) uusi teema 

”Urakointi ja yhteistyö” 

Järki uutiskirje 4/2016 marraskuu 

2016 

1000 vastaanottajaa  

Järkipäivä 4 – teemapäivä 

viljelijöille Tuorlassa 

“Uudet 

lannoitusratkaisut” 

maaliskuu 

2017 

max 100 osallistujaa + 

viestintä nettisivuilla 

(luennot pdf-muodossa 

nettisivuille) 

 

JÄRKI uutiskirje 3/2017 5.9.2017 1000 vastaanottajaa  

Loppuseminaari 1.11. 

Kolmen RaKi-hankkeen 

yhteinen loppuseminaari 

eli Ranku, Ruokopelto ja 

Järki Lannoite 

marraskuu 

2017 

viranomaiset, muut 

hankkeet, viljelijät, 

tiedotusvälineet 

mediatiedotteet, 

live-streamaus, 

Järki-uutiskirje, eri 

hankkeiden omat 

viestintäkanavat 

Oppimateriaalipaketin 

testaus ja esittely 

Tuorlassa sekä Mustialan, 

Tarvaalan ja Ilmajoen 

maatalousoppilaitoksissa 

lokakuun 

loppu, 

marraskuu

n alku 2017 

Maatalousalan 

oppilaitosten opettajat 

ja opiskelijat 

 

JÄRKI uutiskirje 4/2017 21.11.2017 1000 vastaanottajaa  

JÄRKI -uutiskirje 1/2018  6.3.2018 1000 vastaanottajaa  

USA-raportti valmistuu helmikuu 

2018 

  

Yliö  

Maaseudun Tulevaisuus-

lehdessä 

”Paskapuheelle on 

tarvetta jatkossakin” 

13.4.2018 Viljelijät  

Centrum Balticum 

pulloposti 

toukokuu 

2018 

Itämerestä 

kiinnostuneet 

 

 

 


