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Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 

2014-2016

• MMM:n LUKElta tilaama kaksivuotinen hanke 

käynnistää Suomen biotalousstrategiassa määritellyn 

ravinteiden kierrätykseen liittyvän osion. 

• Hankkeen päämääränä on: 

varmistaa Suomen maataloustuotannosta 

syntyvän lannan sekä muun ravinteita 

sisältävän orgaanisen aineksen tehokas 

hyötykäyttö vuoteen 2020 mennessä. 
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Kiertotalous
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Joka vuosi ylikulutuspäivä tulee 

aikaisemmin

• Maailman ylikulutuspäivänä 

ihmiskunnan tarpeet ylittävät 

ekosysteemien kyvyn 

tuottaa luonnonvaroja, 

käsitellä jätteitä ja ihmisen 

tuottamia päästöjä. 

Loppuvuosi eletään velaksi.

• Maailmanlaajuisesti 

tarvitsemme puolitoista 

maapalloa tuottamaan sen, 

minkä ihmiset vuodessa 

kuluttavat. 
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Kiertotalous

• Kiertotaloudessa jätettä ei synny, 

vaan ylijäämämateriaalit ovat raaka-

ainetta. 

• Tuotteet suunnitellaan uudelleen 

käytettäviksi ja kierrätettäviksi. 

• Uusiutumattomia luonnonvaroja 

korvataan uusiutuvilla, tuotteita 

korvataan palveluilla 

• Energia tuotetaan uusiutuvilla 

energialähteillä. 

• Ihmiset ja teollisuus jakavat esineitä 

ja palveluja omistamisen sijaan.
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Ravinteiden kierrätyksestä
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Ravinteiden kierrätys 

• Maailman louhittavissa olevat 

fosforivarannot ovat rajalliset. EU lisäsi 

fosforin 20 kriittisten raaka-aineiden listalle 

2014. Turvataan kotimaisen ruoantuotannon 

edellytyksiä hyödyntämällä kierrätysfosforia.

• Typen valmistus vie paljon energiaa ja 

aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä.

• Ravinteiden kierrätyksellä suojellaan 

vesistöjä ja maaperää.

• Ravinteiden kierrätyksellä luodaan uutta 

liiketoimintaa. Kotimaisilla ja kansainvälisillä 

markkinoilla on kysyntää ravinteiden 

kierrätystä edistäville teknologioille.
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Peltomaan kasvukunnon merkitys 

• Hyvin hoidettu peltomaa 

tuottaa hyvän sadon ja 

mahdollistaa ravinteiden 

tehokkaan hyödyntämisen ja 

kierrättämisen.

• Maan eloperäisen aineksen 

määrän lisääminen.

• Lannan merkitys orgaanisen 

aineksen lisääjänä.
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Tuotantoeläinten ruokinta

• Tuotantoeläinten ruokinnan 

kehittäminen vaikuttaa lannan 

määrään, sen sisältämiin 

ravinteisiin  ja ammoniakki- ja 

metaanipäästöihin. 

• Korvaamalla latinalais-

amerikkalainen tuontisoija 

kotimaisella valkuaisrehulla 

voitaisiin ravinnekiertoja osin 

sulkea.
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Kotieläintuotannossa syntyy vuodessa

20 milj. tn lantaa, jossa fosforia…

…17, 5 milj. kg.

• Nautaeläimet 9,8 

• Siat 3,6 

• Kanat 1,5 

• Turkiseläimet 1,8 

• Muut 0,8
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Lehmänlanta kuutioksi puristettuna, 

vertailukohtana Stadionin torni.

PILKE 3/2008 

http://www.helsinki.fi/foodwebs/lantakuoriaiset/4H/Pilke.pdf



Lanta on arvokas raaka-aine

• Kotieläintuotannon lannan 

fosfori riittäisi teoriassa 

kattamaan koko maan 

kasvien fosforitarpeen. 

• Lantafosforista 42 % syntyy 

Pohjanmaalla ja 17 % 

Lounais-Suomessa. 
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Lähde: ja kuva: Ylivainio Kari & al. 2014. Regional P stocks in soil and in 

animal manure as compared to P requirement of plants in Finland. 

MTT:n reports 124. http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti124.pdf



Fosforilannoituksen satovaste
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Lähde: ja kuva: Ylivainio Kari & al. 2014. Regional P stocks in soil 

and in animal manure as compared to P requirement of plants in 

Finland. MTT:n reports 124. 

http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti124.pdf



Kotieläin- ja kasvinviljelytilojen 

yhteistyö

• Kotieläin- ja 

kasvinviljelytilojen lanta- ja 

rehuyhteistyön 

kehittäminen.

• Lantaurakoinnin 

kehittäminen tilaajan ja 

urakoitsijan näkökulmasta. 

• Lannan 

hyödyntämisosaamisen 

kehittäminen erityisesti 

kasvinviljelytiloilla.
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Lannan käsittelymenetelmät

• Lannan käsittely, jotta lantaa olisi kannattavampaa 

kuljettaa sinne, missä ravinteiden tarvetta on.

• Yksi menetelmä ei sovi kaikille, 

teknologiavaihtoehtoja tarvitaan.

• Separointi, kompostointi, rakeistus, biokaasutus, 

pyrolyysi…

• Pelkkä jakeistus tai biokaasutus ei takaa 

tehokkaampaa lantaravinteiden kiertoa, vaan 

tarvitaan myös markkinat ja työnjakoa lannan 

ravinteiden ja orgaanisen aineksen levittämiseen 

kauemmas.
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Agroekologiset symbioosit

• Yritysyhteistyötä, jossa tavoitteena energia- ja ravinne-

omavarainen, taloudellisesti kannattava integroitu 

paikallinen tuotantoyhteistyö, joka perustuu 

mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen. 

• Honkajoen Kirkkokallion agroekologinen symbioosi 

http://www.honkajokioy.fi/artikkelit?issue=22

• Sybimarin suljetun kierron konsepti 

http://www.sybimar.fi/tuotealueet/kokonaisratkaisut/suljet

un_kierron_konsepti

• Tyrnävän hevoskylä

• Palopuron agroekologinen symbioosi 

http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/2015/08/07/ha

nke-esittely/
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Palopuron agroekologinen symbioosi
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Puhdistamoliete

• Vuosittain syntyvässä puhdistamolietteessä noin 2,8 milj. kg 

fosforia.

• Metallit ja taudinaiheuttajat eivät ongelma. Orgaanisia haitta-

aineita tutkittu paljon, mutta kaikkia ympäristövaikutuksia ei 

tunneta. Fosfori usein tiukasti sidottu alumiiniin tai rautaan, 

käyttökelpoisuus kasveille voi olla heikko.

• Nykyiset puhdistamolieteperäiset lannoitevalmisteet ovat 

maaperälle hyviä, koska sisältävät paljon orgaanista ainesta.

• Lietteiden prosessointiin uutta käsittelyteknologiaa, joka 

tuhoaisi haitta-aineet, mutta ottaisi fosforin talteen 

käyttökelpoisessa muodossa. 
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Kierrätyslannoitteiden valmistus

• Kierrätysravinteen käyttö täytyy 

saada kustannus-hyötysuhteeltaan 

samalle tasolle kuin 

keinolannoitteiden.

• Markkinat kierrätysravinteille ja –

lannoitteille kehittymättömät. 

• Lisää panoksia tuotteistukseen, jotta 

saadaan aikaan tasalaatuisia, 

kustannustehokkaita, ei haitta-

aineita sisältäviä sekä 

helppokäyttöisiä tuotteita. 
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Kuluttajat

• Ruokahävikin vähentäminen. 

• Kehitetään sekä hiili- ja 

vesijalanjäljen lisäksi myös 

ravinnejalanjälki. 

• Tarvitaan kuluttajat mukaan, 

jotta päästäneen tilanteeseen, 

että kierrätysravinteita 

käyttäessään viljelijä saa myös 

parempaa hintaa tuotteestaan.
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Kuva Tarja Haaranen



Ravinteiden kierrätys 

hallitusohjelmassa
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Ratkaisujen Suomi hallitusohjelma

Lisätään ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden 

vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % 

lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen 

prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. 

• Näillä alueilla syntyy noin 12 milj. tn lantaa vuodessa, josta 

käsiteltäväksi tulisi noin 6 milj. tn. 

• Tällä hetkellä alle 50 lantaa käsittelevää biokaasulaitosta, 

joissa käsitellään noin 200 000 tn lantaa vuodessa. 

• Edellyttää investointeja, käytännön pilotointeja.
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Ratkaisujen Suomi hallitusohjelma

Nostetaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 

vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin.

• Lannan hyödyntämisessä liikennebiokaasun tuotantoon 

suuri potentiaali.

• Parempi kannattavuus, vaatii suuria investointeja puhdistus-

ja paineistuslaitteisiin.

• Direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta (2014/94/EU) asettaa tavoitteita biokaasun 

jakeluverkon kattavuudelle eri jäsenmaissa. 

• Maatilojen ja maaseutuyritysten yhteydessä olevilla 

kevytasemilla tulee täydentää jakeluverkkoa suurten 

taajamien välisillä tieosuuksilla.

•
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Ratkaisujen Suomi hallitusohjelma

Sallitaan hevosen lannan 

käyttö energiatuotannossa. 

• Suomessa on 75 000 

hevosta ja 16 000 tallia, 

joissa syntyy 700 000-800 

000 m3 lantaa vuodessa.

• Poltto, biokaasutus, 

kompostointi.

• Hevoskylä pilottihanke.
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Biotalous ja puhtaat ratkaisut



Lisätään ravinteiden kierrätystä ja 

tehostetaan toimia Itämeren ja 

vesistöjen suojelemiseksi

1. Uusiutuvan energian ja ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 

2016-2018. Tavoitteena edistää tuotekehitystä, innovaatioita 

sekä demonstraatio- ja referenssihankkeita.

2. 1–2 pilottihanketta jätevedenpuhdistamon lietteiden 

ravinnekierrätyksen edistämiseksi.

3. Valtakunnallinen hevosenlannan ravinteiden kierrätyshanke. 

4. ”Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön” – hankkeen jatko 2016-

2018 

5. YM:n ravinteiden kierrätysohjelman (RAKI) toinen vaihe 2016-

2018.
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Kiitos!
Tarja.haaranen@luke.fi
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Kiitos!
tarja.haaranen@luke.fi


