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Suomalainen maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän suurille tiloille. Pinta-
alojen kasvaessa lantalogistiikan kehittäminen on avainasemassa lannoituksen 
suunnittelussa suurilla tiloilla. Lannan hyvä hyödyntäminen lannoituksessa vähen-
tää tilojen tarvetta ostolannoitteille viljelyssä. Lietelannan hyödyntämistä lannoituk-
sessa rajoittaa sen ravinnesuhteiden epätasaisuus. Jakeistettua lietelantaa pysty-
tään hyödyntämään paremmin lannoituksessa. Jakeistamisella lietelannasta saa-
daan kuiva- ja nestejaetta, joita on helpompi hyödyntää lannoituksessa erilaisten 
ravinnesuhteidensa takia kuin lietelantaa. 

Opinnäytteen tarkoituksena oli selvittää lietelannan separoinnin vaikutuksia tutki-
jan kotitilan lietelannan levitykseen. Jakeistamisella saatavien fraktioiden suurempi 
hyödyntäminen tilan sisäisessä ravinnekierrossa on tutkimuksen tavoitteena. Tilal-
la on levityssopimuksia muille maatiloille ja tilan ulkopuolelle levitettävän lietteen 
määrän pieneneminen separoinnin avulla on tavoitteena. Tarkoituksena oli saada 
tietoa separoinnin taloudellisista ja logistiikkaan tulevista vaikutuksista. Työssä 
käytetty aineisto koostui erilaisista julkaisuista aihealueesta. 

Tutkimuksessa selvisi miten lietelannan jakeistaminen ravinnerikkaaseen kuivaja-
keeseen ja ravinneköyhään nestejakeeseen helpottaa niiden käsittelyä ja maksi-
maalista hyödyntämistä lannoituksessa. Lisäksi selvitettiin erilaisia separointitapo-
ja lietelannalle ja niiden vaikutuksia käsitellyn lietteen koostumukseen. Koostu-
mukseltaan erilaisten kuiva- ja märkäaineksen erilaisiin varastointitapoihin kiinni-
tettiin huomiota. Huomioon otettiin myös separoidun lietteen käyttäminen lannoi-
tuksessa ja siihen liittyvän logistiikan erilaiset vaatimukset kuiva- ja märkäaineksel-
le erilaisten levitystapojen kannalta. Jakeistamisen tuomat edut tiloille eivät aina 
aineistoissa olleet selviä. Eri tiloilta saadaan jakeistamisesta erilaisia tuloksia ja-
keistamisen hyödyistä eri tekniikoilla. Kuiva-aineen osuus lietelannasta on suurin 
yksittäinen tekijä, kun tuloksien eroavuuksia vertaillaan ravinnepitoisuuksien osal-
ta. 

Avainsanat: jakeistaminen, kuivajae, nestejae 
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Finnish agriculture is concentrating more and more in larger farms. The growing 
acres mean planning for manure logistics is a key point for larger farms. Better use 
of manure in fertilizing fields makes less of a need for buying expensive extra ferti-
lization for the farm. The way nutrients are concentrated in manure makes its use 
in fertilization complicated. By separating manure into solid and liquid its use as a 
fertilizer increases and it is easier to use to the best of its potential fertilization abil-
ity. When separating manure you get a rich dry part and a fluid part, these two 
parts can be used more easily as fertilizer because of their different nutrient val-
ues. 

The main point of this thesis was to find out how separated manure affects the 
uses of manure in the manure logistics on the writer’s home farm. The larger use 
of home farm nutrients is the goal in separating manure and using its two end 
parts better. The home farm has contracts for fertilizing other farmers’ fields and 
the goal of separating the manure is to decrease the number of these distant con-
tracts. The goal of this thesis was to get more information about the economical 
and logistical impacts of separating the manure. Different publications about sepa-
rating manure were used in this thesis for data. 

This thesis determines how separating manure to a dry part and a fluid part makes 
their use in fertilization easier to use it to its full potential. Other separation pro-
cesses for manure and their effects for the separated end product was also looked 
at in this thesis. Different storing facilities for the two end parts were also looked 
into as well as different uses and logistic processes for the two parts. The positives 
of using separation were not always visible in all the study materiel. Different farms 
get different results for their different separated parts when using different tech-
niques. The amount of dry matter in manure is one of the biggest reasons for divi-
sion in the different results. 

Keywords: separating, dry part, fluid part 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Luomalan tila Opinnäytetyön tekijän perheen maatila Perhossa. 

Nestejae Nestettä joka tulee kun raakalietteestä otetaan kuiva-

ainetta pois separoitaessa. 

Kuivajae Separoidun lietteen kuiva-aineesta koostuva kuivalannan 

tapainen aine. 

Pintaliete Liete joka levitetään pelloille ilman sekoittamista lietesäili-

ön yläosasta, koostumukseltaan nestejakeen kaltainen. 

Pohjaliete Liete joka jää jäljelle säiliöön pintalietteen ottamisen jäl-

keen, separoidaan neste- ja kuivajakeeksi ennen levittä-

mistä. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa maatilojen keskimääräinen koko on kasvanut koko EU jäsenyyden ai-

kana. Erityisesti sikatalous on siirtynyt pienistä yksiköistä suuriin yksikköihin. Tuo-

tantopanosten kallistuessa, toiminnan tehostamista on haettu suuremmista yksi-

köistä. Kuljetuslogistiikan on muututtava lietelannan kuljetuksessa ja levittämises-

sä, kun tilojen toiminta ja sen edellytykset muuttuvat. Lietelannan määrä tiloilla 

kasvaa toiminnan laajentuessa ja siitä aiheutuu usein ongelmia lantalogistiikassa. 

Entinen kuljetuskalusto ei riitä siirtämään lietelantaa pelloille, kun tilojen yksikkö-

koot kasvavat eläin- ja peltopuolella. 

Jakeistamalla lietelanta neste- ja kuivafraktioksi, saadaan kaksi erilaista lannoitetta 

tilalle. Nestefraktiossa on vähemmän ravinteita kuin lietelannassa, erityisesti fosfo-

ria. Kuivafraktiossa on paljon ravinteita verrattuna lietelantaan, erityisesti fosforia. 

Kasvavien lietelantamäärien levitykseen suurissa yksiköissä jakeistaminen tarjoaa 

keinoja hallinnoida lantalogistiikkaa vähentämällä kuljetusmatkoja kauaksi ja tuo-

malla enemmän toimintaa tilakeskuksen lähettyville. Vähäravinteista nestefraktiota 

voi levittää paljon lähimmille pelloille ja korkearavinteista kuivafraktiota levitetään 

tilan kauimmaisille lohkoille. 

Jakeistaminen antaa suurten yksiköiden logististen ongelmien ratkaisuksi ravintei-

den entistä tehokkaampaa käyttöä pelloilla, kun niitä levitetään juuri sinne missä 

niitä tarvitaan. Nestefraktiota levitettäessä fosfori ei ole enää rajoittava tekijä levi-

tyksessä. Oman tilan lantalogistiikan kehittämisratkaisuksi sovelletaan jakeistamis-

ta. Tilan tavoite on jakeistamisella levittää huomattava osa nestejakeesta omille 

pelloille ja loput nestejakeesta ja kuivajae kokonaisuudessaan kuljetetaan 5 tai 10 

kilometrin päähän tilakeskuksesta muiden pelloille. 
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2 Separointiratkaisut 

2.1 Mekaaniset ratkaisut 

Kiinteän aineksen separoiminen eläintenlannasta, sisältää orgaanisen ja ei orgaa-

nisen kiinteäaineksen erottamisen lietelannasta. Tehokas kiinteänaineksen sepa-

rointi poistaa huomattavan osan orgaanisista kiinteistä aineista tuoreesta lietelan-

nasta ja tarjoaa ravinnerikkaiden kiinteäainesten tuotannon. (Ford, M & Fleming, 

R, 2002, 1) 

Lietelannan separaattorit ovat yksinkertaisia rakenteeltaan. Separaattorit rakentu-

vat erilaisista seuloista, pumpuista, ruuveista ja matoista. Suurin osa mekaanisista 

separaattoreista sisältää vähintään yhden seuraavista kolmesta toiminnallisesta 

periaatteesta seulaseparoinnin, sentrifugin tai suodatuksen/painamisen (Mukhtar, 

Sweeten & Auvermann, 2002, 5). 

Mekaanisissa separaattoreissa lietelantaa puristetaan mekaanisesti ja pakotetaan 

nestettä pois jättäen jäljelle kuivafraktion, mikä on erittäin fosforipitoista. 

2.2 Seulaseparaattorit 

Seulaseparaattorissa seulat muodostavat separaattorin toiminnan pääperiaatteen. 

Seuloissa on reikiä joiden läpi pääsee vain vesi ja rei’istä mahtuvat pienet partik-

kelit. (Mukhtar, Sweeten & Auvermann, 2002, 2). 

Seulaseparaattoreja on erilaisia ja niiden toimintatavat ovat myös erilaisia, jotkut 

käyttävät painovoimaa hyväkseen, osa käyttää mattoja kuljettimina ja osa luottaa 

koneellisesti aikaansaatuun seulan värähtelyyn tai tärinään erottaessaan kiinteitä 

hiukkasia lietelannan joukosta. 

Kuviossa 1 esitetään separaattori, jossa on kiinteä kaltevassa asennossa oleva 

seula. Liete pumpataan seulan yläreunaan, josta se valuu pitkin seulaa alas. Mat-

kalla neste ja pienimmät partikkelit kulkeutuvat rei’istä separaattorin sisäosassa 
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olevaan poistoputkeen. Kiinteä osa kulkee seulan ulkopintaa pitkin alas josta se 

kuljetetaan omaan varastoonsa. (kuvio 1) 

 

Kuvio 1 Paikallaan oleva kalteva seulaseparaattori (Mukhtar ym. 2002, 2). 

 

Eräässä värähtelevän seulan avulla toimivassa seulaseparaattorissa liete johde-

taan laitteen yläosaan lähes vaaka-asennossa olevan seulan päälle. Kiinteäfraktio 

kulkeutuu laitteen yläosasta värähtelyn avulla poistoaukosta ulos. Nestefraktio lä-

päisee värähtelyn tehostamana seulan ja päätyy viimein ulosjohtavaan putkeen. 

(Kuvio 3). 

 

Kuvio 2 Värähtelevän seulaseparaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002,5). 

 

Seula voi olla myös pyörivä. Kuvion toteutuksessa lieriöseula pyörii lietelantaan 

nähden toisella kyljellään. Nesteosa ja pieniä partikkeleja kulkeutuu lieriöseulan 

lävitse sisäosiin ja sieltä edelleen ulosmenoputkeen. Kiinteä aines kulkeutuu lieri-

ön selän yli ja kaavitaan omalle kuljettimelleen pyörivässä seulaseparaattorissa. 

(Kuvio 3). 
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Kuvio 3 Pyörivän seulaseparaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002, 6). 

 

Säiliöön sijoitettavassa seulaseparaattorissa seulat päästävät nesteen lävitseen 

säiliön pohjalle, missä on poistoputki nesteelle. Seulojen päällä on kuljetin omalla 

seulallaan. Kiinteä aines kaavitaan seulan pinnalta säiliön reunan ylitse ja neste 

valuu seulojen lävitse ja johdetaan omaan säiliöönsä. (Kuvio 4). 

 

Kuvio 4 Säiliöön sijoitettavan seulaseparaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 
2002, 6). 

2.3 Sentrifugiseparaattori 

Sentrifugiseparaattorissa neste johdetaan yleisimmin lieriömäisen seulan sisään. 

Laitteessa joko lieriö pyörii ja linkoaa nestemäisen jakeen lävitseen tai lieriön sisäl-

lä on ruuvi joka saa lietteen pyörivään liikkeeseen edellä mainituin seurauksin. 

Kuvion 5 ratkaisussa on pyörivä kartiokas seula, jossa liete syötetään sisäpinnalle. 

Pyörivä liike ja seulan muoto saa nesteosuuden jaottumaan seulan lävitse ja kiin-

teä valuu sisäpintaa pitkin omalle kuljettimelleen. (Mukhtar, Sweeten & Auver-

mann, 3). 
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Kuvio 5 Sentrifugi separaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002, 7). 

 

Toisessa ratkaisussa (kuvio 6) on osin kartiomainen seula ja sen sisälle sopiva 

ruuvi. Ruuvi saa sisälle syötetyn lietteen pyörivään liikkeeseen ja nesteosuuden 

erottumaan seulan lävitse. Ruuvi tuo kiinteän osuuden ulos seulan sisältä. (Mukh-

tar ym 2002). 

 

Kuvio 6 Sentrifugi separaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002, 7). 

 

Hydrosyklonissa virtaukset separoivat lietelannan. Kuivafraktio painuu virtausten 

mukana hydrosyklonin alaosasta pois. Nestefraktio nousee omana virtauksenaan 

ylöspäin ja poistuu hydrosyklonin yläosasta. (kuvio 7) 
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Kuvio 7 Hydrosyklonin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002,7). 

 

2.4 Suodatus/painaminen 

Mekaanista painetta hyödyntämällä nesteestä puristetaan lisää kuiva-ainesta pois. 

Painetta hyödyntäviä separaattoreita on neljä eri laista. Rulla-, hihna-, ruuvi- ja 

filtteriseparaattorit. Ruuviseparaattori on kaikkein yleisin separaattori malli. 

Alla olevassa rullaseparaattorissa lietelantaa on käsitelty alussa kemiallisella 

seoksella. Tämän jälkeen lietelanta johdetaan rullaseparaattoriin missä se joutuu 

kulkemaan kahden toisiaan vastatusten olevan hihnan välistä. Hihnalla kulkies-

saan neste valuu alas hihnoista olevista rei’istä ja päätyy kahden seulan läpi val-

miiksi nestefraktioksi. Hihnoilla kulkenut kiinteäaines kompressoituu matkallaan 

ulos separaattorista. (Kuvio 8). 

 

Kuvio 8 Rei'itetyn rullaseparaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002, 9). 

 

Hihnaseparaattorissa lietelanta ohjataan hihnalle, missä kulkiessaan neste valuu 

alas hihnoista olevista rei’istä ja päätyy kahden seulan läpi valmiiksi nestefraktiok-

si. Hihnoilla kulkenut kiinteäaines kompressoituu matkallaan ulos separaattorista 

(Kuvio 9). 



14(36) 

 

 

Kuvio 9 Hihnaseparaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002, 10). 

 

Ruuviseparaattorissa neste pumpataan ruuville, missä se jatkaa matkaa ruuvilla 

poistoaukolle. Pyörivä ruuvi saa aikaan paineen jolla neste poistuu seulan rei’istä 

ja neste johdetaan poistoaukosta pois. Kuivajae matkaa ruuvin loppupäähän, mis-

sä se poistuu paineen ansiosta ulos separaattorista (Kuvio 12). 

 

Kuvio 10 Ruuviseparaattorin toimintakaavio (Mukhtar, ym. 2002, 10). 

 

2.5 Kemiallinen 

Kemiallinen separointi vaikuttaa lietelannan koostumukseen samalla tavalla kuin 

mekaaninen separointi. Kuiva- ja nestefraktiot muodostuvat ja kuiva-aineen, typen, 

fosforin ja kaliumin suhteet fraktioissa eroavat käsittelemättömästä lietelannasta. 

Kemiallinen separointi lietelannalla saadaan aikaan kemikaalien lisäämisellä, jol-

loin fosfori saostuu. Saostunut fosfori jää pääosin säiliön pohjaosiin. Molemmat 

näin syntyneet fraktiot soveltuvat letkulevitykseen. 

Kemiallista separointia voidaan käyttää lietelannan käsittelyssä yksistään tai me-

kaanisen separoinnin jälkeen parhaan separointituloksen saamiseksi. 
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3 Separoidun lietteen koostumus 

3.1 Separoinnin vaikutus lietelannan rakenteeseen 

Lietelannan mekaanisessa separoinnissa kuiva-aine ja neste erotetaan toisistaan 

kuivafraktioksi ja nestefraktioksi. Näin saadaan kaksi erilaista seosta, joita käsitel-

lään eri lailla. Pelloille levitettävän lannan typpi-fosfori suhde saadaan pienennet-

tyä nestefraktiossa järkevälle tasolle. Lähipelloille saadaan levitettyä enemmän 

lietettä, kun fosforia ei ole paljon nestejakeessa ja kuljetusmatkat lyhenevät. 

Alasuutari on koonnut TTS:n tutkimuksessa lannankäsittelyn uusista tavoista me-

kaanisen separoinnin vaikutuksen naudanlietteen koostumukseen (Taulukko 1). 

Taulukko 1 Separoinninnin vaikutus naudan lietteen ravinne- ja kuiva-
ainepitoisuuksiin (pitoisuudet %-yksikköinä) (Alasuutari 2009) 

naudanliete nestejae kuivajae

N 1,3 1,4 1,3

P 0,25 0,224 0,477

K 1,7 1,5 1,6

kuiva-aine 3,4 2,7 27  

Taulukossa yksi huomataan, että kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus on 27 % ja fos-

foria on kaksinkertaisesti nestefraktioon verrattuna. Tässä on vain yksi lopputulos 

lietelannan separoinnista, mutta mittaus antaa kuvan, typen ja fosforin suhteesta 

jakeistamisen jälkeen. 

Möllerin testin tuloksissa näkyy aineiden jakautuminen eri separaattoreilla. TP ku-

vaa fosforin arvoja mitkä ovat suurempia kuivafraktiossa kuin nestefraktiossa. 

Taulukko 2 Möllerin testientulokset neste- ja kuivafraktion pitoisuuksista 
separaattoreilla (Henrik Möller 2003,27) 
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3.2 Linkouksen vaikutus lietelannan rakenteeseen 

Linkouksella lietelannasta tulee eroteltua sitä enemmän fosforia, mitä enemmän 

kuiva-aineen pitoisuus lietteessä kasvaa. Sian lietelannan kuiva-ainepitoisuudella 

on selvä vaikutus fosforin erottumiseen linkoamalla. Kun kuiva-ainepitoisuus oli yli 

kuusi prosenttia, kokonaisfosforista erottui yli 90 % lingottuun kuiva-aineeseen. 

Alle kolmen prosentin kuiva-ainepitoisella lietteellä erotusteho oli 70 % kokonais-

fosforista. (Maaseudun Tiede 2015) 

Kuiva-ainepitoisuudeltaan korkeista raakalietteistä yli 90 % raakalietteen kokonais-

fosforista jää jakeistettuun kuivafraktioon ja matalissa kuiva-ainepitoisuuksissa alle 

70 %. Linkouksella lietteen kuivajakeesta saa halutessaan hyvin fosforipitoista, 

mutta tällöin lingon käsittelemä raakaliete määrä tunnissa jää alhaisemmaksi kuin 

lingon maksimi kapasiteetti käsitellä raakalietettä. Nestejakeessa fosfori jää vain 

10 % raakalietteen kokonaisfosforista. 

Linkouksen käyttämistä lietelannan erotteluun ja siitä saatavia tuloksia ja hyötyjä 

on kokeiltu Vehmaalla BIOVakka Oy:ssä Lanta Teko-hankkeessa. Alla olevassa 

kuvassa näkyy kuinka eri lietelantojen kuiva- ja nestejae poikkeaa toisistaan lin-

kouksen jäl-

keen.
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Kuvio 11 Linkouksen vaikutukset sianlietteeseen (Maaseudun Tiede 2015). 

 

3.3 Saostumisen vaikutus lietelannan rakenteeseen 

TTS: n tutkimuksessa lannan käsittelyn uusista tavoista (Alasuutari, 2009.) käsitel-

tiin Yara Suomen sovellusta saostusvalmisteesta, joka lisätään suoraan lietesäili-

öön. Saostuminen tapahtuu lietesäiliössä, missä muodostuu kiinteä- ja nestefrak-

tio. Kokeessa raakaliete jakautui 44,7 % nestefraktioon ja 55,3 % kiinteäfraktioon. 

Raakalietteen 5,4 % kuiva-ainepitoisuus muuttui nestejakeen 2,6 ja kuivajakeen 

8,9 prosenttiin. Typpi säilyy melko samana kuin raakalietteessä saostusvalmisteen 

lisäyksen jälkeen eri jakeissa, 1,4 kg/m3 tuntumassa. Fosfori jakautuu raakaliet-

teen 0,366 kg/m3, nestejakeen 0,092 kg/m3 ja kuivajakeen 0,578 kg/m3. 

Taulukko 3 Saostumisen vaikutus lietelannan kuiva-ainepitoisuuteen ja 
ravinnepitoisuuksiin (luvut %-yksikköinä) (Alasuutari, 2009). 

liete nestejae kuivajae

kuiva-aine 5,4 2,6 8,9

typpi 1,4 1,3 1,4

fosfori 0,366 0,092 0,578  

Saostumisen kautta muodostuvat neste- ja kuivajae eroavat mekaanisen sepa-

roinnin jakeista. Saostuminen ei vaikuta typen jakautumiseen kuiva- ja nesteja-

keissa. Fosforia on kuivajakeessa yli viisi kertaa enemmän kuin nestejakeessa. 

Kuiva-ainetta on saostuneessa kuivajakeessa vain yhdeksän prosenttia, mekaani-

sen separoinnin loppujakeissa kuiva-ainetta on yli 20 %. 
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4 Kuivafraktion ja nestefraktion levittäminen 

4.1 Levityksen edut 

Kuivafraktion käyttöä lannoitteena rajoittaa sen korkea fosforipitoisuus. Pienen 

määränsä puolesta se on kuitenkin helppo kuljettaa kauas pelloille taloudellisesti. 

Nestefraktion sekoittamiseen ei tarvitse käyttää sekoittajaa levityksen yhteydessä 

niin paljon kuin aikaisemmin raskaamman lietelannan sekoittamiseen. Nestefrak-

tiota levitettäessä fosfori ei ole enää rajoittava tekijä levityksessä. Nestefraktion 

levittäminen tilan läheisyydessä joka kasvuvaiheessa kylvöä ennen, oraille ja kas-

vustoon antaa helpotusta kuljetusmatkoihin, kun ravinteista köyhintä ainetta käyte-

tään lähimpänä tilakeskusta. 

Separoinnin yksi hyöty on fosforin talteenotto kuiva-aineen ja nesteen erottamisen 

yhteydessä. Tämä mahdollistaa neste- ja kuivafraktion levityksen pienemmälle 

peltoalueelle. 

4.2 Fraktioiden levitys 

Nestefraktion hyödyntäminen tiloille onnistuu letku-, pinta- tai sijoituslevityksenä. 

Tilat, joilla on sadetusjärjestelmä onnistuvat hyödyntämään sitä jatkossa nestef-

raktion levityksessä. Nestefraktio ei tuki kastelujärjestelmää alhaisen kuiva-

ainepitoisuutensa takia. 

Pintalevityksenä nestefraktion voi levittää pellolle heti kylvön jälkeen. Hajalevitys 

on vielä yleinen tapa lietelannan levityksessä ja se sopii nestefraktionkin levityk-

seen. Siinä nestefraktio pumpataan vaunusta levityslautaseen mistä se syöksyy 

leveästi peltoon. Hajalevitys on levitykseen edullisin tapa halpojen koneiden ansi-

osta. Pintalevityksessä nestefraktio jää pinnalle ja on vaarassa haihtua, jos sadet-

ta ei tule. Multaus onkin pintalevityksen yhteydessä suositeltavaa. Suoralevityk-

sessä nestefraktio pumpataan pellolle liikutettavaan säiliöön, mistä sillä täytetään 

lietevaunuja letkulevitykseen. 
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Letkulevityksessä nestefraktio valuu peltoon letkuja pitkin. Letkuihin neste tulee 

vaunun pumpun avulla tasaisesti ja näin varmistetaan tasainen levitys pellolle. 

Nurmille levitettäessä kasvusto ei likaannu niin kuin hajalevityksessä. 

Sijoittamisessa nestefraktio pumpataan kasvustoon tehtyyn viiltoon, mihin se jy-

rätään piiloon. Ravinteita sijoitettaessa suoraan maahan ravinteet säilyvät parem-

min pellossa. 

Sadetuksessa neste levitetään pellon kasvuston pintaan sadetusjärjestelmän 

avulla. Separoidun nestefraktion levittämiseen sopii tavallinen sadetusjärjestelmä. 

Kuivafraktion levittäminen pellolle onnistuu helposti levitysvaunulla. Tilanteessa 

jossa tilalta ei löydy kiinteänaineksen levittämiseen soveltuvaa kalustoa urakoijan 

palvelujen hyödyntäminen tulee silloin kyseeseen. Lietelannan kiinteäaineksen 

tasainen levitys on suositeltavaa suuren fosforipitoisuutensa takia. 
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5 Separointi tilalla 

5.1 Separoinnin vaatimukset tilalla 

Separoinnin saaminen toimivaksi osaksi tilan lietelantalogistiikkaa vaatii separoin-

nin hyvää organisoimista tilalla. Tilalla pitää olla valmiudet useampaan lietealtaa-

seen, separoidun kuivafraktion varastoimiseen tarvittava tila ja kuljetuskalusto se-

paroinnissa tulevalle neste- ja kuivafraktiolle. Tilan rakennusten ja nykyisten altai-

den sijainti vaikuttaa käytettyihin välineisiin ja työvoiman määrään. Miten separoin-

ti tehdään tilalla määrittää käytetyt välineet, työvoiman määrän, rakennusten ja 

nykyisten altaiden sijainnin. 

Separaattori voi olla oma tai urakoijan. Urakoijan separaattoria käytettäessä ura-

koija hoitaa separoinnin, mutta kuivajakeen ja nestejakeen siirtämiseen käytetään 

tilan omaa työvoimaa ja kalustoa. Separaattori tarvitsee hyvän paikan lietesäiliön 

vierestä, missä separointi tehdään. Separoitu nestefraktio varastoidaan toiseen 

lietesäiliöön jatkokuljetusta varten, tai siirretään toiseen säiliöön tilakeskuksen ul-

kopuolelle. Separaattori kannattaa sijoittaa tilalla niin että kuivafraktio saadaan 

kerättyä talteen kärryillä, kauhalla tai kuivafraktio putoaa suoraan varastoon. 

5.2 Separoinnin tuomat muutokset omalla tilalla 

Tilalle voidaan hankkia oma separaattori tai hyödyntää urakoitsijaa separoinnissa. 

Hankkimalla tilalle oma separaattori, raakaliete ohjataan separaattorille tilan toi-

sesta lietesäiliöstä ja nestejae ohjataan separaattorilta tilan toiseen lietesäiliöön, 

missä säilytetään vain nestejaetta. Kuivajae viedään vanhaan lantalaan säilytyk-

seen, missä se peitetään turpeella odottamaan levitystä pelloille. 

Ennen separoinnin suorittamista urakoijan separaattorilla, lietealtaista levitetään 

puolet lietteestä lietesäiliön yläosasta pelloille. Pitkään seisseen lietteen levittämi-

nen lietesäiliöstä mahdollistaa sakeamman pohjalietteen separoinnin tilalla. Sakea 

pohjaliete siirretään toiseen tilan lietesäiliöön mistä se separoidaan. Nestejae ohja-
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taan tyhjään lietesäiliöön ja kuivajae viedään kauhalla vanhaan lantalaan varastoi-

tavaksi. 
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6 Luomalan Tilalle mahdolliset separaattorit 

6.1 Reiskoneen separointilaitteisto 

Reiskoneen liikuteltava separaattori tarvitsee yhden käyttäjän valvomaan laitetta ja 

kuiva-aineksen siirtoon tarvitaan oma työntekijänsä. Separointi onnistuu kahden 

hengen työpanoksella. 

 

Kuvio 12 Reiskoneen separaattori toiminnassa (Pentti. 2013). 

 

Yllä olevassa kuviossa näkyy Reiskoneen separaattorista tuleva separoitu kuiva-

aineksen kertyminen peräkärryyn siirtoa varten. 

Separaattori on rakennettu koukkulavan päälle, jolloin lava voidaan laskea maa-

han ja separaattori voidaan jättää tekemään työtänsä siihen. Ilman valvontaa se-

paraattoria ei kuitenkaan voi jättää. (Pentti. 2013) 

Reiskoneen kuljetettava separaattori tarvitsee toimiakseen 80 KWA:n aggregaatin, 

mikä riittää pyörittämään pelkästään separaattoria. Järeään 80 KWA:n aggregaat-

tiin on rakennettu hydrauliikalle 100-litrainen nokkapumppu kuljettimille sekä erityi-

sesti lietepumpulle. Hydrauliikka vie noin 35 kW ja kaikkiaan 7 oikosulkumootto-

ria tarvitsevat vähintään saman verran. (Pentti, 2013) 



23(36) 

 

Reiskoneen separointilaitteisto on ainoa varteenotettava separaattori, jolla sepa-

rointityön saa suoritettua tilalla järkevällä summalla. Muut vaihtoehdot ovat liian 

kaukana tilakeskuksesta, jolloin tilalle saapumisesta tulee liian suuri kustannuserä. 

6.2 Tilalle hankittava separaattori 

Tilalle separaattorin ostamisessa on monia vaihtoehtoja, mutta helpoimmin saata-

va on Rekitecin Oy:n separaattori tai Vestfalian lingon hankkiminen, Vestfalian 

linkolla separoinnin tekeminen muiden töiden yhteydessä tilalla on mahdollista. 

Tilalle voidaan myös ajatella pienikapasiteettista separaattoria, joka erottelisi ravin-

teita tehokkaasti raakalietteestä kuivajakeeseen. 

Rekitec Oy:ltä hankittava oma separaattori varastoidaan nykyiseen konesuojaan. 

Separaattoria käytetään tilalla separoimiseen muutaman kerran vuodessa, jolloin 

se haetaan konesuojasta. Rekitec:n separaattoria käytettäessä, separointi teh-

dään omana työnään eikä sitä voida tehdä tilan muiden töiden ohessa. Vestfalian 

linkoa hankittaessa tilalle rakennetaan lingolle oma lämmitettävä tila nykyisen tuo-

tantorakennuksen yhteyteen. Näin lingon käyttö ja valvonta tehdään tilan muiden 

töiden ohessa. Tilan lietesäiliöiden tilavuuden pitää riittää myös omaa separaatto-

ria hankittaessa. Oma separaattori voi olla kapasiteetiltaan pienempi kuin Rekitec 

Oy:ltä tilalle saatava urakointikäytössä oleva separaattori 120m3/h. Tilalle voidaan 

hankkia Vestfalian pienikapasiteettinen linko koska lietteen separointi suoritettai-

siin tarpeen vaatiessa ja tilalle parhaiten sopivana ajankohtana. 

Separointilaitteisto ostettuna Rekitec Oy:ltä maksaa 20000 € riippuen lisävarus-

teista. Maaseudun Tieteen linkouskokeissa BIOVakassa käytetty linko Vestfalia 

UCD 205 maksaa sähkötöineen 80000 €. Vestfalia UCD 205 jakeistaa vähemmän 

lietelantaa tunnissa kuin urakoijan separaattori Reiskoneelta, mutta kuivafraktio on 

huomattavasti vahvempi ravinteiden osalta. Reiskoneen separaattori on kapasitee-

tiltaan 12 m3/h. Vestfalia UCD 205 kapasiteetti on 0-4 kuutiometriä tunnissa (Lillu-

nen & Yli-Renko, 2011,35). Linkouskokeissa BIOVakassa käytetty Vestfalian linko 

jää kapasiteetiltaan muita separaattoreita pienemmäksi, mutta kuivajakeesta saa 

ravinnepitoisinta. 
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6.3 Separointitapojen eroja kustannuksissa tilalla 

Separoinnissa on tilalla kaksi vaihtoehtoa joko Reiskoneen urakointi tai oma sepa-

rointilaitteisto. Reiskoneen urakointiin kuuluu separoinnin perusmaksu, kilometri-

korvaukset ja separointityöstä aiheutuvat kulut ja Vestfaliaan linkoon ostosta, huol-

tamisesta ja käytöstä tulevat kustannukset. 

Hankittaessa Vestfalia UCD 205 tilalle kustannuksia kertyy tilalle ostosta, huolta-

misesta, käytöstä ja Vestfalia tarvitsee katetun alueen linkoukseen. Tilalla pitää 

olla myös osaamista käyttää ja valvoa linkoa. Kuivafraktiolle tarvitaan oma paik-

kansa varastoimiseen ja nestefraktiolle oma allas. 

Reiskoneen separaattorilla kustannuksia kertyy tilalle koneiden saapumisesta ja 

separointiin käytettävästä ajasta ja separaattoria käyttävästä miehestä. Tilalla pi-

tää olla oma työntekijä, traktori ja vaunu siirtämässä valmista kuivafraktiota pois 

varastoon ja nestefraktiolle soveltuva toinen allas. 

Separoinnin kustannukset ovat erilaisia eri separointilaitteissa. Kustannukset vaih-

televat laajasti usein kuvastaen tekniikan kehittyvyyttä ja tehokkuutta (Möller 

2003,24). Teknillisesti kehittyneempi separaattori, missä separointi tehdään liikku-

villa osilla kuluttaa enemmän kuin painovoimaa hyväksi käyttävä separaattori. 

Sikatalouden heikon taloustilanteen takia urakoitsijan tekemä separointi on tilalle 

parempi vaihtoehto. Tämä vaihtoehto on parempi ratkaisu tilalle kuin investointi 

mahdollisimman suuriin eroihin kuiva- ja nestefraktioissa takaavaan separaattori-

ratkaisuun. 
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7 LIETTEEN SEPAROINTI JA JAKEIDEN KÄYTETTÄVYYS 

LUOMALAN TILALLA 

7.1 TILUSTIEDOT 

Tilan peltoala on 12,18 ha. Kaikki peltolohkot ovat alle kilometrin päässä tilakes-

kuksesta. Sian lietelantaa tulee vuodessa noin 700 m3. Omat pellot eivät ole riittä-

neet lannanlevitykseen, vaan lannanlevityssopimuksilla on hankittu lisää levi-

tysalaa. Peltotiet ovat hyvässä kunnossa. Tiet kestävät raskastakin kalustoa. 

Tilalla on lietevaunu lietteen pintalevitykseen ja lannanlevitysvaunu. Ongelmana 

tilalla on ollut lietteen riittämätön levityspinta-ala. Lietettä on ollut pakko levittää 

3,5-8 kilometrin päähän korvauksetta. Lohkojen ravinteista fosfori on korkeahko, 

muttei mitenkään hälyttävän korkea kuten alla olevasta taulukosta näkee. 

Taulukko 4 Tilanlohkojen ravinnetiedot 

lohko ha maalaji ph p k ka ca

purontaka 1,12 LCt 5,8 27 60 2563 460

lähi 0,26 HtMr 6,2 39 56 1455 238

raja 1,93 Mm 5,6 8 43 2178 268

taka 3,05 Mm 5,7 4,7 43 2371 299

reuna 0,84 Mm 5,7 4,1 55 2195 374

väli 0,11 HtMr 6,2 39 56 1455 238

alaperkiö 2,28 HHT 6,1 7,6 75 1231 206

perkiö 0,64 HHT 6,1 7,5 148 941 182

puro 0,48 Mm 5,8 14 75 1417 275

rinne 1,47 LCt 6,2 19 75 2195 236  

7.2 NYKYINEN JA SEPAROINTIVAIHTOEHDON MUKAINEN ASEMAKUVA 

Tilan nykyiset omat pellot sijaitsevat kilometrin etäisyydellä tilakeskuksesta. Lisäk-

si levitysalaa on haettu lannanlevityssopimuksilla noin viiden kilometrin päästä 

vuosittain vaihtuvilta lohkoilta ja tiloilta. Näille lohkoille on viety vähän yli puolet 

lietelannasta. 
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Kuva 1 Asemakuva 

 

7.3 SEPAROINNIN TALOUDELLISUUS 

Separoinnilla saadaan vähennettyä lantalogistiikan töitä ja järjestettyä levitystä 

uudella tavalla. Nestejae on helppo levittää lähipelloille ja kuivajae kauemmaksi 

tilakeskuksesta. Omille pelloille levitettävän lietemäärän lisääntyminen separoinnin 

avulla lyhentää kuljetusmatkoja. Levityssopimuspelloille levitetään jakeistamisen 

jälkeen vähemmän lietettä neste ja kuivajakeina. 

Alla olevassa taulukossa 5 ovat kaikkien lietteiden ravinnearvot, joilla on laskettu 

lietteen levitysmäärät eri vaihtoehdoilla tilan pelloille. Raakalietteen arvot ovat tilal-

ta. Lingotun lietteen nestejakeen ja kuivajakeen arvot ovat Biovakan linkousko-
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keesta. Pintalietteen, sakeanlietteen ja sakean lietteen neste- ja kuivajakeen arvot 

ovat Järki Lanta-hankkeen arvoja. 

Taulukko 5 Lietelantojen ravinnearvot 

Lietelantojen ravinnearvot N liuk kg/m3 N kok kg/m3 P kg/m3 kuiva-aine %

Raakaliete 2,70 3,70 0,80 3,80

Lingottu nestejae 3,78 3,33 0,08 0,96

Lingottu kuivajae 1,35 4,07 1,44 15,2

Pintaliete 2,07 2,43 0,13 1,40

Sakealiete 2,77 3,88 1,46 6,20

Nestejae sakealiete 2,80 3,68 1,34 3,90

Kuivajae sakealiete 1,64 3,74 1,84 28,00  

Taulukossa 6 on esitetty tilalla syntyvä raakalietemäärä kuutiometreinä vuodessa 

ja jakeistetun lietteen neste- ja kuivajaemäärät kuutiometreinä vuodessa. Sepa-

rointivaihtoehdossa raakalietettä otetaan lietesäiliöistä sekoittamatta levitykseen 

omille pelloille. Sekoittamaton raakaliete eli pintaliete levitetään kokonaan tilan 

omille pelloille. 

Seuraavaksi taulukossa on laskettu kuinka paljon tilan omille pelloille saa levittää 

raakalietettä ja eri jakeistettuja seoksia vuodessa. Omille pelloille raakalietteestä 

levitetään vain 145 m3 ja sopimuspelloille 475 m3. Linkouksesssa kuivajae ja osa 

nestejakeesta viedään tilan ulkopuolelle. Separoinnissa sakeampi liete separoi-

daan ja kuljetetaan tilan ulkopuolelle melkein kokonaan, yhden peltolohkon lannoi-

tukseen käytetään 8,3 m3 separoitua sakeaa lietettä. 

Viimeisenä taulukossa on kuinka paljon joudutaan levittämään tilan ulkopuolelle 

lietelantaa lannanlevityssopimuksilla. Jakeistettu kuivajae levitettään linkouksen ja 

separoinnin jälkeen levityssopimuspelloille. 
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Taulukko 6 Lietelannan levitysmäärät tilalla eri lietelannoilla 

Raakaliete Lingottu liete Separoitu liete

Levitettävä lantamäärä m3

Raakaliete m3 700 350

Nestejae m3 560 263

Kuivajae m3 140 88

Omien peltojen suurin mahdollinen levitysmäärä

Raakaliete 145 382

Nestejae 214 87

Kuivajae 81 63

Levityssopimuksilla levitettäväksi jäävä lietelanta

Raakaliete 475 0

Nestejae 346 254

Kuivajae 140 88  

 

Taulukossa 7 nykyinen raakaliete on ensimmäisenä ylhäällä, toisena on lingottu 

liete ja kolmantena separoitu liete. Taulukossa 7 näkyy paljonko raakalietettä, lin-

gottua lietettä ja separoitua lietettä on levitettävissä tilalla. Nestejae 1 on raaka-

lietettä ja separoidun lietteen kohdalla nestejae 1 sekoittamatonta pintalietettä. 

Kuivajae on jakeistettua ravinnerikasta kuiva-ainesta. 

Seuraavana taulukossa on nestejakeen levitettävä määrä ja minne se kuljetetaan, 

tilan omille pelloille vai sopimuspelloille. Omille pelloille levitetään fosforin sallima 

maksimimäärä lietettä. 

Kuljetusetäisyys omille on 0,5 kilometriä ja sopimuspelloille 5 kilometriä. Nestejaet-

ta levitetään tilan pelloille linkouksen avulla kolme kertaa enemmän kuin raaka-

lietettä ja separoituakin kaksi kertaa enemmän kuin raakalietettä. 

Seuraavana taulukossa on omille pelloille kuljetettavat määrät nestejaetta eri me-

netelmillä. Taulukosta näkee kuormamäärän 6 m3:n lietevaunulla kuljetettaessa 

jakeistettua lietettä ja kilometrimäärän pelloille ja aika tuntina kertoo kuljetuksen ja 

levityksen keston eri vaihtoehdoissa. Kuljetus tapahtuu 10 kilometrin tuntivauhdilla. 

6 m3:n pumppaus ja levitys raakalietteellä kestää 45 minuuttia, lingotulla lietteellä 

35 minuuttia ja separoidulla lietteellä 40 minuuttia. 
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Nestejakeena levitettävästä lietteestä omille pelloille levitetään vain pieni osa raa-

kalietteestä. Lingotusta lietteestä 214 m3 levitetään omille pelloille ja 34 m3 levitys-

sopimuspelloille. Separoidusta lietteestä levitetään pintaliete omille pelloille ja ja-

keistetusta nestefraktiosta purontaka-lohkolle 8 m3 ja loput jakeistetusta sakeasta 

lietteestä sopimuspelloille. 

Kuivajakeena levitettävä määrä jakeistuksen jälkeen linko- ja separaattorivaihto-

ehdoissa on seuraavana taulukossa. Kaikki kuivajae levitetään sopimuspelloille 8 

m3:n lannanlevitysvaunulla, kuormamäärä näkyy taulukossa. Täyttö ja levitys yh-

dellä kuormalla vie puoli tuntia ja matka sopimuspelloille 5 kilometrin päähän tait-

tuu 10 kilometrin tuntivauhdilla. 

Taulukossa on viimeisenä esitetty kaikkien vaihtoehtojen kuormamäärät ja niiden 

levitysmatkat ja lastaukseen siirtymiseen ja levitykseen käytettävä kokonaisaika 

kaikissa vaihtoehdoissa. Aikaa raakalietteen kuljettamiseen ja levittämiseen pelloil-

le kuluu 118 tuntia. Separoidun lietteen levittämiseen pelloille menee 103 tuntia. 

Lingotun lietteen levittämiseen 103 tuntia. Kuljetusmatka pelloille ja takaisin on 

suurin 408 kilometriä raakalietteellä, 396 km separoidulla lietteellä ja 394 km lingo-

tulla lietteellä. 

Eri vaihtoehdoista lingon käyttö jakeistuksessa vähentää työtunteja huomattavasti 

raakalietteen käsittelyyn verrattuna. Työtunnit vähentyvät linkouksen neste- ja kui-

vajakeen käsittelyssä 87 prosenttiin raakalietteen käsittelystä. Separoinnissa työ-

tunnit vähenevät raakalietteeseen verrattuna 87 prosenttiin. 
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Taulukko 7 Lietelantojen levittäminen pelloille 

Raakaliete Lingottu liete Separoitu liete

Levitettävä määrä nestejae 1/m3 700 350

Levitettävä määrä nestejae 2/m3 560 263

Levitettävä määrä kuivajae m3 140 88

Leviettävä määrä nestejae m3 etäisyys km

Omat pellot 0,5 145,4 214,3 358,3

Levityssopimuspellot 5 475,0 345,7 254,2

Kuljetettava määrä omat pellot

kuormat 24,2 35,7 59,7

matka km 12,1 17,9 29,9

aika tuntia 19,4 22,6 42,8

Kuljetettava määrä levityssopimuspellot

kuormat 79,2 57,6 42,4

matka km 395,8 288,1 211,8

aika tuntia 99,0 62,4 49,4

Levitettävä määrä kuivajae m3 etäisyys km

Omat pellot 0,5

Levityssopimuspellot 5 140,0 87,5

Kuljetettava määrä omat pellot

kuormat

matka km

aika tuntia täyttö ja levitys 0:30

Kuljetettava määrä levityssopimuspellot

kuormat 17,5 10,9

matka km 87,5 54,7

aika tuntia täyttö ja levitys 0:30 17,5 10,9

Kuormat kpl 103,4 110,8 113,0

Matkat km 408,0 393,5 296,4

Aika tuntia 118,3 102,5 103,2  

 

Separoimiseen tarvitaan tilalla kolme tuntia työtä, separaattorin kapasiteetti käsi-

tellä lietelantaa on 120 kuutiometriä tunnissa. Linkouksessa työtunteja tulee 

enemmän, sillä lingon kapasiteetti on vain noin 2 kuutiometriä tunnissa eli 350 työ-

tuntia. 
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Taulukossa 8 on selvitetty eri koneiden käyttökustannukset tuntia kohden eri vaih-

toehtojen työajoilla, TTS-Koneen mukaan. Traktorin, lietepumpun, lietevaunun ja 

lannanlevitysvaunun käyttökustannukset ovat taulukossa ensimmäisenä. Seuraa-

vana ovat työtunnit koneille nykyisessä lantalogistiikassa ja vaihtoehtoisissa logis-

tiikkaratkaisuissa. 

Alempana taulukossa on työtuntien hinnat eriteltyinä nykyisen ja vaihtoehtojen 

kohdalta. Lopuksi koneiden käyttökustannukset on laskettu yhteen eri lantalogistii-

koista. Nykyinen on käyttökustannuksiltaan 11500 euroa, separointi on 9970 euroa 

ja linkous jää pienimmäksi 9460 euroon. 

 

Taulukko 8 Lietelannan levityksen käyttökustannukset TTS-Koneesta eri tavoilla 

euroa tunti Aika nykyisessä Aika linkouksessa Aika separoinnissa

Traktorin käyttö 52,72 118,35 102,54 103,16

Lietepumpun käyttö 32,50 70,66 48,22 61,25

Lietevaunun käyttö 77,90 118,35 85,04 92,23

Lannanlevitysvaunun käyttö 72,40 0,00 17,50 10,94

Koneiden hinnat euroissa Nykyinen Linko Separointi

Traktorin käyttö 6239,15 5406,00 5438,78

Lietepumpun käyttö 2296,34 1567,22 1990,63

Lietevaunun käyttö 2979,93 1218,75 1745,62

Lannanlevitysvaunun käyttö 0 1267,00 791,88

Yhteensä 11515,42 9458,97 9966,90  

Kustannukset linkouksessa eivät sisällä Vestfalian lingon hankintahintaa 80000 

euroa ja tarvittavaa erillistä katettua rakennusta sikalan yhteyteen sähkötöineen 

20000 euroa. Yhteensä lingon hankkimiseen ja sijoittamiseen tilalle menee 

100000 euroa. 

Separointi tilalla tapahtuu urakoitsijan koneilla ja tilalla separoidaan vain pohjaliete 

lietesäiliöistä, pintaliettteen levityksen jälkeen. Separointityön hinnaksi tulisi 400 

euroa ja urakoitsijan kilometrikorvauksiin 150 euroa, yhteensä noin 550 euroa. 
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7.4 HYÖDYT JA VAADITTAVAT INVESTOINNIT 

Tilalle jakeistuksesta suurin hyöty on lannanlevityssopimusten kautta levitettävän 

lietteen vähentyminen. Kuljetusmatkoista tulee lyhyempiä, kun omille pelloille 0,5 

kilometrin päähän viedään enemmän jakeistettua lietettä. Lannanlevityssopimuk-

sissa lohkot ovat keskimäärin viiden kilometrin päässä. Lietteen ajamisen vähen-

tyessä tilakeskuksen ulkopuolelle ja työpanoksen keskittyminen omiin peltolohkoi-

hin vähentää kuljetusmatkoja ja polttoainekustannuksia. 

Nestefraktion levittämiseen tilalta löytyy sopiva lietevaunu. Kuivafraktion levitys 

onnistuu myös tilalta löytyvällä vanhalla kuivalannan levitysvaunulla. Nestefraktion 

varastoimiseen riittävät tilan nykyiset kaksi lietesäiliötä. Kuivafraktio varastoidaan 

vanhaan laakasiiloon. Siilo on toiminut aikaisemmin hakevarastona. 

Lietelannan jakeistaminen tapahtuu separoinnissa kuljettamalla ensin pintaliete 

350 m3 omille pelloille ja jakeistamallla sakealiete 350 m3 neste- ja kuivafraktioksi. 

Sakean lietteen nestefraktiosta viedään vielä purontaka-lohkolle 8 m3 ja loput nes-

tejakeesta levityssopimuspelloille. Separointiin menee aikaa urakoitsijan separaat-

torilla kolme tuntia. Kuivafraktio viedään kokonaisuudessaan levityssopimuspelloil-

le. 

Linkouksessa jakeistus tapahtuu linkoamalla kaikki raakaliete Vestfalian lingolla, 

minkä kapasiteetti on 0-4 m3 tunnissa. Linkous kestää noin 300 tuntia. Lingotusta 

nestejakeesta alle puolet 215 m3 levitetään tilan pelloille ja loput 345 m3 levitetään 

sopimuspelloille. Kuivafraktio viedään myös tilan ulkopuolelle kokonaisuudessaan. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lietelannan separoinnin fraktioin-

nin ja linkouksen vaikutusta lietelannan kuljetukseen Luomalan tilalla. Opinnäyte-

työssä haettiin parasta ratkaisua lietelannan jakeistamiseen Luomalan tilalla. Ja-

keistamiseen käytetyistä separaattoreista hankittiin tietoa paikallisilta toimijoilta, 

urakoijilta ja laitevalmistajilta sekä myyjiltä. Aikaisempia tutkimustuloksia ja niissä 

käytettyjä separointiratkaisuja eri tiloilla antoivat laadukasta tietoa tutkimukseen ja 

käytännön toteutuksen suunnitteluun Luomalan tilalla. 

Jakeistamisesta oli saatavilla aineistoa paljon. Ravinteiden jakaantumisesta neste- 

ja kuivafraktioon on paljon aineistoa. Lietelannan kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa 

huomattavasti separointituloksiin tutkitussa aineistossa. Kuiva-ainepitoisuuden 

kasvaessa separoinnin hyödyt ovat suurempia, fosfori sitoutuu kuivajakeeseen sitä 

enemmän mitä enemmän kuiva-ainesta on lietelannassa. Tiettyjä kuiva-

ainepitoisuuden rajoja jakeiden ravinteiden määräytymiseen ei ole missään tutki-

muksessa. 

Jokaisen tilan lietelannan ravinnearvot jakeistamisen jälkeen vaihtelevat paljon 

riippuen separointikalustosta ja lietelannan kuiva-ainepitoisuudesta. Tämän takia 

oikeiden arvojen saaminen tiloille ennen ravinneanalyysien tekemistä jakeistetuis-

ta neste ja kuivafraktioista on vain suuntaa antavia tietoja lopputuotteista. 

Tutkimuksesta saatiin vastauksia tutkimusongelmaan. Luomalan tilan lietelantalo-

gistiikan parantamiseksi jakeistaminen vähentää tilakeskuksen ulkopuolelle suun-

tautuvaa lietelannanlevitystä. Jakeistaminen tapahtuu tilalla pitkään seisoneesta 

lietteestä. Pintaliete eli puolet lietteestä imaistaan lietesäiliöiden pinnalta ja levite-

tään omille pelloille. Pohjaliete, mihin suurin osa ravinteista on painunut seisomi-

sessa, sekoitetaan ja separoidaan ja levitetään pääosin tilakeskuksen ulkopuolel-

le. Tällä tavalla toimiessa logistiikan kuljetusmatkat vähenevät eniten tilalla. Pinta-

lietteen käyttäminen tilan peltojen lannoitukseen pelkästään ei riitä, mutta ostolan-

noitteita käytetään vähemmän kuin lietelannalla lannoitettaessa. Kuivajakeen levit-

täminen tilakeskuksen ulkopuolelle onnistuu omalta tilalta, mutta kuivajakeen va-

rastoiminen pidemmän matkan päähän on myös vaihtoehto riippuen lannanlevi-

tyssopimuksista. 
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Tutkimuksen tuloksista selvisi, miten nestejae sisältää suurimman osan liukoisesta 

typestä. Nestejae soveltuu parhaiten nurmivaltaiselle tilalle. Pintaliete saadaan 

käytettyä tilan omille pelloille ja levitysmatkoja ja -aikoja pienennettyä levittämällä 

vain nestejaetta ja kuivajaetta tilan sopimuspelloille. Ravinteiden jakautumisen 

epävarmuus poistuu mekaanisilla separaattoreilla, kun niiden kapasiteettia laske-

taan. Tätä on tehnty BIOVakka Oy:n kokeissa Vestfalian lingolla, kun kapasiteettia 

laskettiin, ravinteet erottuivat neste- ja kuivafraktioihin selvemmin. Oman separaat-

torin hankkiminen tilalle tuo lisää työtä separointiin, mutta sen voi tehdä muiden 

töiden ohessa. 

Aineistoa tutkimukseen on hankittu monipuolisesti toisista tutkimushankkeista, ti-

loille sovelletuista separointiratkaisuista suoraan tiloilta ja tilaseparaattoreiden 

valmistajilta. Tutkimuksessa käsitellystä aiheesta on apua muihin tutkimuksiin, eri-

tyisesti miten separoinnin organisoimista toteutetaan erilaisilla tiloilla osaksi lanta-

logistiikkaa. 

Yleistietoni lietelannan käsittelystä kasvoi, kun tutustuin muilla tiloilla käytettyihin 

separointiratkaisuihin. Sain tutkimusta tehdessäni kokemusta tilan töiden organi-

soimisesta ja lannoituksen suunnittelusta ja Excel-ohjelman käytöstä. 

Lielannan jakeistaminen on toimiessaan ratkaisu ravinteiden parempaan hyödyn-

tämiseen tiloilla. Tutkimus ei tarjoa selvää vastausta jokaiselle tilalla soveltuvaan 

lietelannan separoimiseen vaadittavista laitteista ja työtavoista. Jokainen tila on 

omanlaisensa ja tarvitsee itselleen räätälöidyn prosessin ja oikeat laitevalinnat lie-

telannan jakeistamiseen. 
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