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Karjanlannan järkevä hyödyntämi-
nen  on laajentavien kotieläintilojen   
suurimpia haasteita. Kotieläin-

tuotannon keskittyminen ja tuotan-
toyksiköiden koon kasvaminen ovat 
johtaneet karjanlannan alueellisiin 
ja paikallisiin keskittymiin Suomes-
sa.  Tämä kehitys lisää vaatimuksia 
lannan ravinteiden kierrättämiselle ja 
ympäristövaikutus ten   hallinnalle. 

Suomen maatalous on voimakkaassa 
muutoksessa. Pienet tilat lopettavat, ja 
samanaikaisesti jatkavat kotieläintilat 
kasvattavat eläinmäärää. Eläinmäärän 
kasvaessa tarve lisätä peltoalaa kasvaa, 
jolloin tilat hankkivat peltoa aina kun 
sitä on saatavilla. Tällainen pellon 
hankintatapa johtaa usein hajanaiseen 
tilusrakenteeseen, mikä lisää myös lan-
nanlevityksen tehottomuutta ja nostaa 
kustannuksia. Maatalouden toiminta-
ympäristön muuttuessa tarvitaan uusia 
ja erilaisia ratkaisumalleja karjanlan-
nan järkevään hyödyntämiseen.

Hyvä suunnittelu ja tilojen välinen 
yhteistyö ovat avaintekijöitä karjan-
lannan sisältämien ravinteiden tehok-
kaassa kierrättämisessä. Tätä periaa-
tetta edistää myös kehityssuunta, jossa 
suuret kotieläintilat teettävät peltotyöt 
ja lannan levityksen urakoitsijoilla. 
Tämä on johtanut urakoitsijatoiminnan 
yleistymiseen. Lisäksi lannan levitys-
kalusto ja logistiikan hallintakeinot ke-
hittyvät ja monipuolistuvat jatkuvasti.

Lantalogistiikkaa käsitellään tässä 
käsikirjassa verkostomaisen toiminta-
mallin näkökulmasta, jossa korostu-
vat ravinnekierrätysverkoston toimi-
joiden yhteistyövalmiudet, vastuunotto, 
sitoutuminen ja tavoitteiden mukainen 
toiminta. Käsikirja kertoo myös lan-
nan biologisesta ja taloudellisesta ar-
vosta sekä ravinnekierrätysverkoston 
yhteistyöstä ja siihen liittyvistä riskeis-
tä. Käsikirjassa keskitytään maidon-
tuotantotilojen lietelannan ravinteiden 
kierrätykseen.
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Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille 
niille maaseutuyrittäjille ja urakoitsijoil-
le, jotka pohtivat uusia toimintata-
poja karjanlannan ja sen sisältämien 
ravinteiden hyödyntämisessä ja halu-
avat kokeilla uusia logistisia ratkaisu-
ja. Käsikirjaa voi käyttää myös yritys-
ten konsultoinnissa, koulutuksessa ja 
maatalousalan opetuksessa.
Käsikirja on laadittu osana Lan-
taurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi 

(LAURA) –hanketta, joka toteutettiin   
Oulun ammattikorkeakoulun Luonnon-
vara-alalla vuosina 2016 – 2018. Hank-
keen yhteistyökumppaneina toimivat 
Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjät 
ja erityisesti Reisjärven pilottiryhmä. 
Hanketta rahoitti Euroopan Maaseu-
turahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-
kes kuksen kautta. Hanke kuului vesien-
suojelun ja ravinteiden kierrätyksen 
erillisrahoituksen piiriin.
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YHTEISTYÖN MOOTTOREINA
VERKOSTOT



Verkostoitumista tapahtuu lähes 
kaikilla toimialoilla ja sitä pide-
tään tärkeänä muutoksen hallin-

nan keinona. Verkostomainen toiminta-
tapa ja yhteistyö ovat yleistyneet jopa 
niin paljon, että on alettu puhua ver-
kostoyhteiskunnasta ja verkostotalou-
desta. Yksinkertaisimmillaan verkosto 
voidaan nähdä eri tavoin vakiintuneiksi 
sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippu-
vaisten toimijoiden välillä, jotka ovat 
organisoituneet yhteisen intressin ym-
pärille.

Verkostoituminen on tuttua myös maa-
talousyrittäjille. Kokemusten ja tietojen 
vaihtoa tapahtuu yrittäjien välillä erit-
täin paljon ja monin eri tavoin. Nykytek-
niikka ja mobiilit sovellukset mahdol-
listavat tänä päivänä hyvinkin nopean 
tiedonvälityksen. Verkostoja voi käyttää 
myös systemaattisen yhteistyön kehit-
tämisessä, jolloin toiminnalle asetetaan 

selkeät tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 
Verkostomaisen toimintamallin avulla 
on mahdollista myös tehostaa maata-
loustuotantoa ja saavuttaa kustannus-
säästöjä. 

Verkostojen toiminnan laatua ja te-
hokkuutta kuitenkin rajoittavat usein 
monet esteet kuten eristäytyminen, si-
toutumattomuus, resurssien puute ja 
työnjaon selkiintymättömyys. Yhteis-
työn oletetaan liikaa sujuvan itsestään 
ja näin ollen verkostojen johtamiseen 
ei juurikaan panosteta. Verkoston toi-
mivuus riippuu siinä mukana olevien 
organisaatioiden ja ihmisten aktiivisuu-
desta. Näin ollen verkostossa mukana 
olevien organisaatioiden sisäisten toi-
mintakulttuurien kehittämiseen, ver-
kostotaitojen opettelemiseen ja yksi-
löiden toiminnan kehittämiseen tulee 
kiinnittää huomiota. Myös verkoston 
johtamiseen tulee panostaa.
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Verkoston toimintaedellytyksiä parantaa 
välittäjän roolissa toimiva koordinaat-
tori, jonka tehtävänä on huolehtia ver-
koston toiminnan sujuvuudesta. Koor-
dinaattorilta vaaditaan muun muassa 
toimintaympäristön tuntemusta, sosi-
aalisia taitoja sekä asiakaspalvelu- ja 
neuvottelutaitoa. 

Ravinnekierrätysverkosto 
ravinteiden käytön tehostajana
Ravinnekierrätysverkosto tarkoittaa 
useamman tilan muodostamaa verkos-
toa, jossa lannan käyttö suunnitellaan 
yhteistyössä siten, että lannan ravinteet 
hyödynnetään tehokkaasti ja samalla 
lannan kuljetusmatkat ovat mahdolli-
simman lyhyet. Ravinnekierrätysver-
koston perustaminen voi olla järkevä 
ratkaisu silloin, kun lannanlevitystä ra-
joittavia tilakohtaisia tekijöitä on useita.
Tällä hetkellä viljelijä ja urakoitsija so-
pivat lannan levitysurakasta yleensä 
kahdestaan. Tämän toimintamallin on-
gelmana ovat usein pitkiksi kasvavat 
levitysmatkat, suuret levityskustannuk-
set ja urakointityön ruuhkahuiput.

RAVINNEKIERRÄTYSVERKOSTO 
Useamman tilan muodostama verkosto, jos-
sa lannan käyttö suunnitellaan yhteistyössä.
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LANNANLEVITYSTÄ RAJOITTAVIA TEKIJÖITÄ

Lantalajit
Lannan 

ravinne-
pitoisuus

viljeltävät
kasvilajit

levityskelpoinen
peltoala

asutuksen 
läheisyys

pohjavesi-
alueet

vuokrapeltoihin
liittyvät 

rajoitukset

huonot
peltotiet

tilus-
rakenne

kunnan
ympäristö-

määräykset§ tilan 
ympäristölupa

nitraattiasetus
Kaltevat lohkot

Vesistön läheisyys
Kokonaistyppi lannassa

ympäristö-
korvauksen 

ehdot
Korkean fosforiluvun lohkot

urakointi-
palveluiden 

saatavuus

SÄÄ-
OLOSUHTEET
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RAVINNETALOUS
MAATILAN



MAATILAN Kasvinravinteet ovat kasvin kas-
vulle välttämättömiä alkuaineita, 
joita kasvi tarvitsee kehittyäkseen 

siemenestä täysikasvuiseksi kasviksi ja 
tuottamaan uusia itämiskykyisiä sieme-
niä. Nykyisen käsityksen mukaan näitä 
alkuaineita on 16 kpl. Kasvit ottavat 
ravinteet pääasiassa veden mukana 
juurillaan maaperästä. Typpi, fosfori ja 
kalium ovat pääravinteita, koska kasvit 
tarvitsevat niitä eniten, ja ne ovat usein 
kasvun minimitekijöitä. 

Kasvinravinteita esiintyy luonnossa 
monessa eri muodossa, mutta suuri 
osa ravinteista on kasveille käyttökel-
vottomassa muodossa. Vasta sen jäl-
keen, kun maa- ja kallioperän kiven-
näisaineksen mineraalit hajoavat tai 
rapautuvat, niiden sisältämät ravinteet 
vapautuvat kasveille käyttökelpoiseen 
muotoon. Maan eloperäisen aineksen 
sisältämät ravinteet muuttuvat kasveil-

le käyttökelpoisiksi vasta pieneliöstön 
suorittaman hajotustyön jälkeen. Oma-
varaisesti peltojen ravinnereservejä voi-
daan lisätä viljelemällä ns. typensitoja-
kasveja, joiden juurinystyröissä elävät 
typensitojabakteerit pystyvät sitomaan 
ilmakehän kaasumaista typpeä kasveil-
le käyttökelpoiseen muotoon. 

Karjanlannan ravinteet
Maaperän ravinnereservien lisäksi kas-
vien ravinnelähteinä toimivat erilaiset 
lannoitusaineet, jotka voidaan ryhmi-
tellä orgaanisiin lannoitteisiin ja mi-
neraalilannoitteisiin. Karjanlanta on 
tunnetusti monipuolinen, orgaaninen 
lannoite ja maanparannusaine. Koti-
eläintiloilla se on perinteisesti tärkeä 
ravinteiden lähde. Karjanlannan käyttö 
kierrättää ravinteita ja parantaa maan 
kasvukuntoa kuten humuspitoisuutta, 
vedenpidätyskykyä, mururakennetta ja 
pieneliötoiminnan aktiivisuutta.
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Eri eläinlajien lannan ravinnepitoisuu-
det poikkeavat toisistaan huomattavas-
ti. Lannan ravinnesisältöön vaikuttavat 
myös mm. eläinten ruokinta, lannan 
varastointi ja erilaiset käsittelytekniikat. 
Lannan lopulliseen lannoitusarvoon 
vaikuttavat myös levitysajankohta, kui-
vikkeiden käyttö, sääolosuhteet sekä 
levitys- ja kuljetustekniikat. Ravinnepi-
toisuuksissa on lisäksi suuria eroja sekä 
eri maatilojen, että saman maatilan eri 
lantasäiliöiden välillä. 

Suomessa tiedot lannan ominaisuuksis-
ta perustuvat lantanäytteistä määritet-
tyihin lanta-analyyseihin. Lannan lan-
noitekäyttö voi perustua tilakohtaisiin 
analyysituloksiin tai ns. lannan ravin-
nesisällön taulukkoarvoihin, jotka myös 
perustuvat analyysituloksiin. Luonnon-
varakeskus ja Suomen ympäristökes-
kus ovat tuottaneet Suomen normilanta 
–järjestelmän, joka on yhteinen työkalu 
kattavan lantatiedon tuottamiseen. Täl-
lä hetkellä Suomen normilanta -järjes-
telmä tuottaa lantatiedot päätöksenteon 
tarpeisiin. Tulevaisuudessa tavoitteena 
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NORMILANTA - JÄRJESTELMÄ
Suomen normilanta -järjestelmä tuottaa lan-
tatiedot päätöksenteon tarpeisiin. Tiedot pe-
rustuvat lanta-analyyseihin.

on luoda yhteiset ohjeet lantatiedon ke-
ruulle kaikkiin Itämeren valtioihin. 

LAURA-hankkeessa kerättiin kesän 
2017 aikana 13 naudanlietelantanäy-
tettä Reisjärvellä. Näytteet kerättiin eri 
säiliöistä sekoituksen jälkeen lannan 
levitysvaiheessa. Eri säiliöiden välillä 
tulokset erosivat huomattavasti toisis-
taan. Lannan ravinnepitoisuuksien eroi-
hin vaikuttivat esimerkiksi sadevesien 
pääsy altaaseen, typen haihtuminen ja 
mahdollinen separointi. Selkeitä eroja 
saatiin myös, kun verrattiin keskenään 
saman tilan säiliöitä. Säiliöissä joissa 
lantaa oli säilytetty pisimpään ja jotka 
sijaitsivat kauimpana navetasta, oli al-
haisimmat ravinnepitoisuudet. Lannan 
korkeaan kalium-pitoisuuteen vaikuttaa 
eläinten nurmirehuvaltainen ruokinta.



LANNAN TAULUKKOARVOT
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Tiedot perustuvat nitraattiasetukseen.



Taulukoissa on esitetty naudan lietelannan kuiva-aine- ja pääravinnepitoisuudet 
lietelantanäytteissä Reisjärvellä kesällä 2017 sekä vastaavat taulukkoarvot. 
Lantanäytteitä oli yhteensä 13 kpl.
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Lantapotentiaali
Kotieläintalouden voimakkaimmat kes-
kittymät Suomessa ovat rannikkoseu-
dulla, mikä näkyy kuviossa, jossa on 
esitetty lypsykarjataloudessa syntyvän 
lietelannan määrää. Lihakarjatalou-
dessa syntyvän lietelannan keskittymät 
noudattavat lypsykarjatalouden kanssa 
samoja alueita. 

Luonnonvarakeskus on koonnut Suo-
messa syntyvät biomassat Biomassa-
atlakseen. Internet-pohjaisessa palvelus-
sa voi tarkastella biomassoja paikkatieto-
pohjaisesti. Palvelua voidaan hyödyntää 
lantapotentiaalin tarkasteluun, sillä pal-
veluun on koottu eläinlajikohtaisesti syn-
tyvän lannan määrä.

LIETELANNAN MÄÄRÄ POHJOIS-POHJANMAALLA t / vuosi (2017)

707 128 t / vuosi
Lypsykarjan lietelanta

267 922 t / vuosi
Lihakarjan lietelanta

Maatilan ravinnetalous18
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LYPSYKARJATALOUDEN 
LANTAPOTENTIAALI 
SUOMESSA

Syntyvän lietelannan 
määrä vuodessa

0 t/ km²

1 - 5 t/ km²

6 - 15 t/ km²

16 - 30 t/ km²

31 - 50 t/ km²

yli 50 t/ km²



Ravinteiden käytön suunnittelu
Lannoituksella pyritään turvaamaan 
viljelykasvien riittävä ravinteiden saanti 
ja toisaalta maaseutuympäristön hyvä 
tila. Lannoituksen suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon viljelykasvin ravinne-
tarve, peltomaan maalaji, multavuus 
ja ravinnetilanne sekä satotaso, viljely-
vyöhyke ja lohkon viljelyhistoria. 

Tilakohtaisessa suunnittelussa voidaan 
hyödyntää digitaalisia viljelysuunnit-
telun työkaluja, jotka mahdollistavat 
tarkan lantatiedon käytön. Lisäksi lan-
noitteiden käyttöä ohjataan Suomessa 
monin eri keinoin.



Lannoitelainsäädäntö ja 

sivutuoteasetus

TÄYDENTÄVÄT EHDOT

NITRAATTIASETUS

EU:n nitraattidirektiivi 

ja sen pohjalta laadittu 

kansallinen lainsäädäntö

YMPÄRISTÖKORVAUS-

JÄRJESTELMÄ 

LANNOITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS

YMPÄRISTÖLUPA
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Karjanlannan arvo lannoitteena ja 
maanparannusaineena 
Suomessa maatalous on merkittävä fos-
forin ja typen käyttäjä sekä samalla nii-
den kierrättäjä. Ravinteiden kierrätystä 
voidaan edelleen tehostaa kehittämällä 
uusia ratkaisuja lannan käsittelyyn ja 
hyödyntämiseen sekä siten vähentää 
epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä. 
Lannan rahalliseen arvoon lannoitteena 
vaikuttavat monet tekijät, jotka on aina 
harkittava tilakohtaisesti.

Karjanlannan lannoitusarvo voidaan 
laskea väkilannoitteiden hintojen pe-
rusteella. Esimerkissä 1 on laskettu 
lannan arvo eri säiliöissä lanta-analyy-
sitietojen mukaisesti. Ravinteiden arvo 
on laskettu väkilannoitteiden hintojen 
perusteella.

Ravinnepitoisuus 
  • arvo riippuu ravinteiden viitehinnoista ja   
     siitä, mitkä ravinteet otetaan huomioon
Maanparannusvaikutus
Kannustimet (ympäristökorvaus)
  • lietelannan sijoitus
  • orgaanisen materiaalin kierrättäminen
  • fosforin tasaus
  • karjanlantapoikkeus

Kuljetuskustannukset
Levityskustannukset
Maaperän tiivistyminen
Kasvuston tallautuminen
Epätasainen kasvu
Levitysaikataulu (rajoitukset)

+ -
KUSTANNUKSETHYÖDYT

Maatilan ravinnetalous22
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Maanparannusvaikutus
Karjanlanta on eloperäinen maanpa-
rannusaine ja tärkeä pellon kasvukun-
non ylläpitäjä. Karjanlannan avulla on 
mahdollista lisätä maan eloperäisen ai-
neksen osuutta. Eloperäinen aines pa-
rantaa maan veden läpäisykykyä sekä 
ravinteiden ja veden pidätyskykyä. Elo-
peräisen aineksen lisääminen maahan 
pienentää myös maan tiivistymisris-
kiä. Etenkin kuivalannan vaikutukset 
maan rakenteeseen ovat yleensä hyvät, 
koska se sisältää runsaasti orgaanista 
ainesta, joka edistää maan pieneliö-
toimintaa. Lietelannan matala orgaa-
nisen aineksen pitoisuus rajoittaa sen 
positiiviset vaikutukset lähinnä ravin-
teisiin. Lietelannan levittäminen märis-
sä olosuhteissa raskaalla kalustolla voi 
lisäksi aiheuttaa maan tallautumis- ja 
tiivistymisriskejä.

Lannan ravinteiden hyödyntäminen
Lannoituksen mitoituksessa huomioi-
daan typen osalta vain lannan sisältä-
mä liukoinen typpi. Nitraattiasetuksen 
mukaan tuotantoeläinten lannassa tai 
sitä sisältävissä lannoitevalmisteissa 
annettu kokonaistyppi ei saa kuiten-
kaan ylittää 170 kg / ha / vuosi.

Lannan fosfori ja kalium ovat väki-
lannoitteiden veroisia ja ne otetaan 
huomioon täysimääräisesti. Lisäksi 
karjanlanta sisältää useita sivu- ja hi-
venravinteita. Lannan käyttömäärä las-
ketaan yleensä kasvin fosforitarpeen 
mukaan. Lannoitusta voidaan täyden-
tää tarvittaessa väkilannoitteilla.

Seuraavissa esimerkeissä on käytetty 
lähtötietoina LAURA-hankkeessa tut-
kittuja Reisjärven lietelantanäytteiden 
ravinnepitoisuuksia. 



1
ESIMERKKI

kg /m³ € / m³

TAULUKKOARVOT

P

1,8

0,5

1,38

1,04

N liukoinen

K 2,9 1,86

YHT 4,27 € 

Maaseudun tulevaisuus 26.02.2018

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40
€

0,86

N

2,07

P

0,64

K

NAUDAN LIETELANNAN ARVO (€ / m³) SAMAN MAATILAN ERI SÄILIÖISSÄ

Taulukko-
arvot

Säiliö 1

1

2

3

4

5

6

Säiliö 2 Säiliö 3

kg / m³

1,8

0,5

2,9

1,64

0,7

2,54

1,34

2,18

1,06
0,23

1,57

0,46
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NAUDAN LIETELANNAN ARVO (€ / m³) SAMAN MAATILAN ERI SÄILIÖISSÄ

Taulukko-
arvot

Säiliö 1

1

2

3

4

5

6

Säiliö 2 Säiliö 3

kg / m³

1,8

0,5

2,9

1,64

0,7

2,54

1,34

2,18

1,06
0,23

1,57

0,46
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1,64

0,7

2,54

1,41

1,45

1,64

YHT 4,48 €

SÄILIÖ 1

kg /m³ € / m³

1,34

0,46

2,18

1,15

0,95

1,40

YHT 3,50 €

SÄILIÖ 2

kg /m³ € / m³

1,06

0,23

1,57

0,91

0,48

1,00

YHT 2,39 €

SÄILIÖ 3

kg /m³ € / m³



Reisjärven esimerkkitilan lanta-analyysien tulokset

SAMA LIETEMÄÄRÄ (40 m³/ha) 
VOI JOHTAA ERILAISIIN RAVINNEMÄÄRIIN

OMINAISUUS
LANNAN 
TAULUKKOARVO SÄILIÖ 1 SÄILIÖ 3

Kuiva-aine %

Levitysmäärä m³ / ha

Kokonaistyppi (N) kg / ha

Liukoinen typpi (N) kg / ha

Fosfori (P) kg / ha

Kalium (K) kg / ha

8,1

40

132

72

20

116

7,8

40

135

66

28

102

2,0

40

58

42

9

63

2
ESIMERKKI

3

3,38

1,46

1,64

1,06

0,7

0,23

2,54

1,57

0,54

0,18

0,96

0,38

0,15

0,1

16,2

5

13,8

6,2

2,3

0,7

7,8

2,0

2,4

1,1

1

SÄILIÖ KOKONAIS

N
LIUKOINEN

N
P  K Mg Ca Na Cu Mn Zn B ka %

kg / tonni tuoretta lantaa g / tonni tuoretta lantaa

Säiliö
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Monivuotisilla säilörehunurmilla fosforilannoituksen maksimi on 
30 kg / ha. Mikäli tähän määrään pyritään käyttämällä naudan 
lietelantaa, voi käytettävän lannan määrä nousta huomattavan 
suureksi, jos lietelannan fosforipitoisuus on alhainen.
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SÄILIÖ 1 SÄILIÖ 3

Tarvittava lantamäärä m³ 42,9 130,4

Lannan fosforipitoisuus

Tavoiteltu lannoitusmäärä 
P / kg / ha

0,7

30

0,23

30

TARVITTAVA LANTAMÄÄRÄ, KUN LANNOITUS 
MITOITETAAN FOSFORIMÄÄRÄN 
(30 kg/ha) PERUSTEELLA

3
ESIMERKKI



Jos lannoituksessa käytetään esimerkin 3 mukaisia lietemää-
riä (42,9 m³ ja 130,4 m³ / ha, joissa fosforin määrä on mo-
lemmissa 30 kg / ha), vaihtelee lietteessä annettava typen 
määrä huomattavasti. 

Tässä tapauksessa säiliön 3 lanta kannattaa hyödyntää säiliön 
lähellä nurmen typpilannoitteena levityskustannusten minimoi-
miseksi.

SÄILIÖ 1 SÄILIÖ 3

Levitettävä lantamäärä m³

Lannan typpipitoisuus 
N kokonais

42,9

3,38

130,4

1,46

Lannan typpipitoisuus 
N liukoinen

Levitettävän typen 
N kokonaismäärä kg

1,64

144,86

1,06

190,43

Levitettävän typen 
N liukoinen määrä kg 70,29 138,26

LANTAERÄN TYPPIMÄÄRÄ 
VOI VAIHDELLA HUOMATTAVASTI 4

ESIMERKKI
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Lanta-analyysin ottaminen jokaisesta säiliöstä on tärkeää, sillä ravinnepitoisuu-
det vaihtelevat paljon lantasäiliöiden välillä. Kun käytetään oikeita analyysitieto-
ja, voidaan lannoitus suunnitella todellisuutta vastaavaksi. Esimerkissä kuvataan 
tilanne, jossa lannoituslaskennassa on käytetty lantasäiliön 1 analyysi tietoja, 
vaikka lannoitus on tehty lantasäiliön 3 lannalla.

LANNOITUS 
SUUNNITELTU 
SÄILIÖN 1 
RAVINNETIEDOILLA

RAVINNEMÄÄRIEN 
EROTUS 
VIRHEELLISILLÄ
ANALYYSITEDOLLA

Tarvittava lantamäärä m³ / ha

Levitettävän typen (N) 
kok. määrä kg / ha

Levitettävän typen (N) 
liuk. määrä kg / ha

42,86

62,57

45,43

130,43

190,43

138,26

-87,58

-127,86

-92,83

Levitettävän fosforin (P)
määrä kg / ha

9,86 30,00 -20,14

LANNOITUS 
SUUNNITELTU 
SÄILIÖN 3 
RAVINNETIEDOILLA

Tilanne voi muodostua, jos lantaa säilytetään useammassa säiliössä, mutta käy-
tetään vain yhtä lanta-analyysitietoa. Satotason menetys analyysitiedon puuttu-
misella voi olla huomattava, sillä lantaa levitettäisiin taulukkoarvoja käyttämällä 
32 % todellisesta määrästä. Tällöin liukoista typpeä on levitetty 93 kg vähem-
män kuin todellisia analyysitietoja käytettäessä.
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5
ESIMERKKILANTA-ANALYYSITIETOJEN 

PUUTTUMINEN VOI HEIKENTÄÄ 
SATOTASOA



Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu muutamia LAURA -hankkees-
sa analysoituja lantanäytteitä ja laskettu lietelantojen arvoja kuljetus- 
ja levityskulujen sekä ympäristökorvausjärjestelmään kuuluvan sijoi-
tustuen kanssa. Laskelmassa on käytetty TTS:n urakointihintakyselyn 
tuloksia vuodelta 2016.

Lietelantojen levitysmääräksi on valittu 30 m³ / ha, joka ylittää liete-
lannan sijoitustuen minimilevitysmäärän. 

Laskelmassa on oletettu, että fosfori ei ole levitystä rajoittava tekijä ja 
että lannan siirtomatka on yksi kilometri. 

Käytetyt ravinnehintojen viitearvot ovat: 
N = 0,86 € / kg
P = 2,07 € / kg
K = 0,64 € / kg

LIETELANNAN KULJETUS- JA LEVITYS-
KUSTANNUKSET SEKÄ YMPÄRISTÖKORVAUS  
VAIKUTTAVAT LANNAN ARVOON

Lannan kuljetus- ja levityskustannukset riippuvat kuljetusmatkan pituu-
desta, levitysmenetelmästä ja siitä, mikä on lannan kuiva-aine- ja ravinne-
pitoisuus.

6
ESIMERKKI
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SÄILIÖ 
1

Levitysmäärä

P kg / m³

30

0,7

N liukoinen kg / m³

K kg / m³

1,64

2,54

P kg / ha lannasta 21

N liukoinen kg / ha lannasta 49,2

SÄILIÖ
2

SÄILIÖ
3

30

0,23

1,06

1,57

6,9

0,41

1,51

2,68

12,3

31,8 45,3

30

K kg / ha lannasta 76,2 47,1 80,4

Lannan arvo € / m³ 4,49

Kuljetus ja levitys € / m³

Arvo levityskulun jälkeen € / m³

3,12

1,37

Arvo levityskulun jälkeen € / ha 40,95

Ympäristökorvaus (sijoitustuki) € / ha 40

2,39

3,12

-0,73

-21,83

3,86

3,12

0,74

22,28

40 40

Arvo tuen jälkeen € / ha 80,95 18,18 62,28
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VERKOSTO
RAVINNEKIERRÄTYS-



Ravinnekierrätysverkoston tavoit-
teena on lannan sisältämien ra-
vinteiden käytön tehostaminen ja 

kustannusten säästäminen. Verkoston 
avulla pyritään siihen, että lannan ra-
vinteet käytetään järkevästi siellä, missä 
niille on tarvetta ja mihin lanta on jär-
kevintä kuljettaa. Samalla pidetään lan-
nan ympäristövaikutukset hallinnassa.

Kierrätysverkostoon voi kuulua erilaisia 
tiloja ja urakoitsijoita, joilla on käytös-
sään erilaista kalustoa. Kalustoa voi-
daan hyödyntää tehokkaasti tilanteen 
mukaan lantalajista, viljelykasvista ja 
kuljetusetäisyyksistä riippuen.

Lietelannan lisäksi verkostoissa voi-
daan hyödyntää myös kuivalantaa 
entistä tehokkaammin. Kuivalannan 
levittäminen on usein nurmiviljelyssä 
haasteellista, sillä sitä voidaan käyttää 
vain kasvustoa uusittaessa. Verkostos-

sa toimivat tilat voisivat esimerkiksi 
vaihtaa kuivalantaa lietelantaan, jolloin 
vaihdosta saataisiin hyötyjä molemmil-
le osapuolille.

Tavoitteena on, että lannan käytön 
suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan 
huomioon lannan sisältämät ravinne-
kilot ja lannoitus mitoitetaan niiden 
mukaan lantatonnien tai -kuutioiden 
sijaan. Lantasäiliön sisältämä neste on 
myös siirrettävä peltoon. Kun tiedetään 
säiliön sisältämän lannan kuiva-aine- 
ja ravinnepitoisuudet, niin myös hyvin 
vesipitoisen lannan järkevä käyttö voi-
daan suunnitella lähipelloille niin, että 
kuljetuskustannuksissa voidaan sääs-
tää. 
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VERKOSTON
YHTEISTYÖ-

TUNNUS-
PIIRTEET

KOTIELÄIN- JA 
KASVINVILJELYTILOJEN 

KESKITTYMÄ

AJAN JA KUSTANNUSTEN 
SÄÄSTÖTARVE

€

KIINNOSTUS TOIMINNAN 
KEHITTÄMISEEN

VALMIUDET 
YHTEISTYÖHÖN JA 
VASTUUNOTTOON

AKTIIVINEN 
URAKOITSIJAVERKOSTO 

YMPÄRISTÖRISKIEN
PIENENTÄMINEN
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LANNAN 
KULJETUSMATKAT 

LYHENEVÄT

AJANKÄYTTÖ 
TEHOSTUU

KUSTANNUKSET 
PIENENEVÄT

RAVINTEIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN 

TEHOSTUU

YMPÄRISTÖKUORMITUS 
PIENENEE

MAANTEILLÄ 
LIIKENNEÖINTI 

VÄHENEE

VETOLETKU-

LEVITYKSEN & 

KONTTIVARASTOINNIN 

MAHDOLLISUUDET 

PARANEVAT

SAAVUTETTAVAT
YHTEISTYÖLLÄ

EDUT
€
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Lannanlevitysverkoston avulla pyritään 
saavuttamaan tilusjärjestelymäisiä hyö-
tyjä. Hajanaisen tilusrakenteen suurim-
pia ongelmia ovat peltolohkojen pitkät 
keskinäiset etäisyydet sekä lohkojen 
etäisyydet tilakeskukseen. Tilusjärjes-
telymäisiä hyötyjä saavutetaan siten, 
että lantaa levitetään lähimmästä säili-
östä useamman tilan pelloille. Lannan-
levityksestä saadaan tehokkaampaa, 
kun kuljetusetäisyydet ovat lyhempiä 
ja konekalustolla voidaan levittää lan-
taa samalla levityskerralla useamman 
tilan lohkoille. Tämä johtaa ajankäy-
tön tehostumiseen ja edelleen kustan-
nusten pienentymiseen. Kun raskaalla 
kuljetuskalustolla ajetaan maantiellä 
vähemmän, parantuu myös liikenne-
turvallisuus.

Viereisessä kuvassa ylempi kartta esit-
tää yhden esimerkkialueen hajanaista 

VERKOSTONA TOTEUTETTU 
LANNAN LEVITYS7

ESIMERKKI

tilusrakennetta. Kartassa on eri värein 
kuvattu kahdentoista viljelijän hallin-
nassa olevat peltolohkot sekä kolmen 
lietesäiliön sijainnit. Säiliöiden omista-
juus on merkitty samalla värillä lohko-
jen hallintavärin kanssa. Harmaat vii-
vat kuvaavat liikenneverkkoa alueella.

Alemmassa kartassa on esitetty kas-
vukaudella 2017 toteutunut lannanle-
vitysmalli, jossa kolmen säiliön lantaa 
on levitetty omien peltolohkojen lisäksi 
muiden yhteistyötilojen lohkoille. Esi-
merkiksi säiliöstä 1 on levitetty lantaa 
peräti kahdeksan eri viljelijän lohkoille. 
Levityksessä on hyödynnetty myös ve-
toletkulevitystä, jolla saavutetaan kus-
tannussäästöjä, kun voidaan levittää 
suuremmalle pinta-alalle samalla levi-
tyskerralla. Kustannussäästöjä saavu-
tetaan myös sillä, että vesipitoisin lie-
te levitetään säiliön lähellä sijaitseville 
lohkoille.
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Toiminnan organisointi
Verkoston yksi tavoite on mahdollistaa 
win-win tilanne verkoston sisällä. Tä-
män mahdollistaa se, että verkosto on 
määritellyt itselleen yhteisen päämää-
rän ja portaikon kuinka tavoitteeseen 
päästään. Verkoston jäsenten tehtävät 
määräytyvät toiminnan perusteella. Tie-
donkulun tulee olla verkostossa avointa 
ja kulkea kaikkiin suuntiin.  Verkoston 
sisällä tietoa tulee jakaa eteenpäin, jol-
loin hyödyt kertaantuvat.

Verkostoa perustettaessa on hyvä 
suunnitella heti alusta, kuka voi ottaa 
vetovastuun verkoston toiminnasta. 
Verkostot voivat toimia myös ns. va-
paavirtausperiaatteella, mutta vaarana 
tällöin on, ettei verkostoa johda ku-
kaan. Perinteinen verkoston johtaminen 
tapahtuu ns. koordinaattorin kautta. 
Koordinaattori on henkilö tai pienem-
pi ryhmä, joka on valmis viemään ver-
koston toimintaa aktiivisesti eteenpäin. 
Koordinointivastuun tulee jakautua ta-
sapuolisesti.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu toimia 
motivoijana muille ryhmän jäsenille 
sekä ylläpitää vuorovaikutusta. Sen li-
säksi koordinaattorin tehtäviin kuuluu 
järjestää ryhmän tapaamiset sovituin 
välein, huolehtia tarpeellisten päätös-
ten oikea-aikaisuudesta ja huolehtia 
viestinnästä ryhmän sisällä ja ulkopuo-
lelle. Koordinoivalla taholla on usein 
suurempi vastuu kuin muilla ryhmän 
jäsenillä. Koordinaattorilta vaaditaan 
sekä hyvää prosessien johtamiskykyä 
että hyvää ihmisten johtamisen taitoa. 

Toiminnan organisointiin kuuluu myös, 
että kaikki sitoutuvat yhteisesti pää-
tetyn työkalun käyttöön ja sitoutuvat 
tallentamaan siihen ajankohtaiset tie-
dot. Näiden lisäksi pidetään tarpeen 
mukaan palavereita jotka koordinaat-
torit kutsuvat koolle. Palaverit voidaan 
sijoittaa ruuhkahuippujen ulkopuolelle, 
jolloin voidaan vielä suunnitella seuraa-
van työkauden toimenpiteet. 
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Lannan hinnoittelu
Lannan hinnoittelu ravinnekierrätysver-
kostossa tulisi pohjautua ravinnekiloi-
hin, tonnien tai kuutiometrien sijaan. 
Ravinnekilopohjaisella hinnoittelulla 
saadaan etuja niin lannan käyttäjälle, 
kuin lannan luovuttajalle. Hinnoitte-
lun avuksi tarvitaan aina todellisuutta 
vastaavat ravinnetiedot. Ravinnekilojen 
hinnoittelun pohjana voidaan käyttää 
teollisten lannoitteiden hintatietoja.

Kuljetus- sekä levityskustannusten 
hinnoittelusta verkostossa tulisi sopia 
urakoitsijoiden ja muiden verkostojen 
toimijoiden kesken. Kuljetus- ja levitys-
kustannusten maksajana on lannasta 
luopuja, joka voi tarpeen mukaan las-
kuttaa lannan kuljetus- ja levityskus-
tannukset lannan vastaanottajalta. Nor-
maalitapauksessa, mikäli verkostossa 
vaihdetaan lantaa ravinnekilo-kilosta, 
ei ravinnekilojen kohdalla tarvitse lan-
nasta laskuttaa. 

Kuljetus- ja levityskustannuksissa saa-
daan säästöä, mikäli verkostomaisen 
toiminnan avulla saadaan kuljetusmat-
kat lyhenemään. Lannan ravinnepitoi-
suuden vaihteluista johtuva kuutiokoh-
tainen kannattavuusero verkostossa 
saadaan tasattua, jos jokainen maksaa 
omistamansa lannan levityskustannuk-
sen.

Verkoston toimintaperiaatteet
Ravinnekierrätysverkoston toiminta-
suunnitelma tehdään hyvissä ajoin en-
nen kasvukauden ja kevättöiden alkua. 
Suunnitelmaa varten tarvitaan tieto-
ja sekä verkostossa toimivilta lannan 
luovuttajilta, vastaanottajilta, urakoit-
sijoilta että niiltä tiloilta, joiden lantaa 
levitetään omille pelloille. Aikataulua 
suunniteltaessa otetaan huomioon lan-
nan levitykseen liittyvät rajoitukset. 
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KIRJANPITO-
VELVOLLISUUS

LANNAN LEVITYS 
15.9. JÄLKEEN

LANNAN LEVITYS 
KIELLETTY 

1.11.-31.3.

6
RAVINNEKIERRÄTYS-

VERKOSTON
VUOSIKELLO

15.9. JÄLKEEN TALVIPEITTEISINÄ TALVEN 

yli säilytettäville peltolohkoille saa levittää lantaa ja or-

gaanisia lannoitevalmisteita ainostaan sijoittamalla, ellei 

kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä 

lannan levitys.

POIKKEUSTAPAUKSISSA VOI LEVITTÄÄ 

lantaa marraskuun loppuun saakka, mikäli suuret sa-

demäärät ja vähäinen haihdunta ovat estäneet lannoit-

teiden hyödyntämisen ravinteena pellolla kasvukauden 

aikana. 

JOS LEVITÄT LANTAA LOKAKUUN jälkeen tee 

ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lo-

kakuun loppuun mennessä.

KIRJANPIDON TULEE SISÄLTÄÄ TIEDOT:
• Peltojen ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten 

   lannoitevalmisteiden ja typpilannoitteiden määrästä sekä niiden 

   sisältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä.

• Satotasoista 

• Ajankohdista, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita  

   on levitetty pellolle.

Kerää kasvukauden kokemuksia seuraavaa vuotta varten!

4
5

LANNAN LEVITYS 
1.9. JÄLKEEN



RAVINNEKIERRÄTYS-

VERKOSTON
VUOSIKELLO

TIEDON KERUU
SUUNNITELMIEN 

POHJAKSI

LANNAN LEVITYS 
1.9. JÄLKEEN

LANNAN LEVITYS 
SALLITTU 1.4. ALKAEN,

JOS MAA 
SULA & KUIVA

VILJELIJÄ
• Viljelysuunnitelmat

• Lietesäiliöiden sijainnit ja 

   tilavuudet

• Lannan määrä

• Lannan ravinnepitoisuudet 

• Lantalajit ja prosessointitiedot

URAKOITSIJA
• Kuljetus- ja levityskalusto (säiliön tilavuus)

• Levitysmenetelmä

MUITA TIETOJA
• Pohjavesialueet

• Kuljetusväylätiedot

• Pohjakartat ja ilmakuvat

1.9. JÄLKEEN SAA TUOTANTOELÄINTEN 
lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levittää   

liukoista typpeä enintään 35 kg / ha.

1
2

3 LANTANÄYTTEIDEN OTTO JA ANALYSOINTI 
vähintään viiden vuoden välein säiliön sekoituksen yhtey-

dessä. 

JOS LIUKOISEN TYPEN ENIMMÄISMÄÄRÄ 

ylittää 150 kg / ha vuodessa, tulee levitysmäärä jakaa vä-

hintään kahteen erään, joiden levittämisen välinen aika on 

vähintään kaksi viikkoa.

TUOTANTOELÄINTEN LANNASSA ja orgaanisis-

sa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistyppi-

määrä saa olla korkeintaan 170 kg / ha.

LIETELANNAN SIJOITTAMISTUKI (40 € / ha), 
kun käyttömäärä on vähintään 20 m3 / ha/ vuosi.

JOS LEVITÄT PELLON PINTAAN LANTAA
tai orgaanisia lannoittevalmisteita, pitää lanta mullata tai 

pelto kyntää vuorokauden sisällä levityksestä.



Digitaaliset työkalut 
verkoston toiminnassa 
Kotieläintilojen, kasvinviljelytilojen ja 
urakoitsijoiden välisten tietojen vaih-
toon sekä dokumentaatioon tarvitaan 
digitaalinen työkalu tehostamaan ver-
koston toimintaa. Työmääräysten anta-
minen ja vastaanottaminen esimerkiksi 
puhelinkeskusteluilla sekä tehtyjen toi-
menpiteiden dokumentointi työkoneen 
ohjaamosta satunnaisesti löytyville pa-
pereille eivät täytä nykyaikaisen tiedon-
hallinnan vaatimuksia.

Paikkatietoon pohjautuvien sovellusten 
avulla työkohteet voidaan suunnitella 
karttapohjalle hyödyntäen viljelysuun-
nitelmien tietoja. Verkostomaisessa 
lannanlevityksessä hyödynnettävään 
työkaluun tulee voida syöttää myös lie-
tesäiliöiden ravinnetiedot suunnittelun 
pohjaksi. 

Verkoston käyttöön soveltuu parhaiten 
digitaalinen työkalu, joka mahdollistaa 
eri osapuolten välisen lantalogistiikan ko-
konaissuunnittelun, urakoitsijakohtaisen 
toiminnanohjauksen sekä toimenpiteiden 
tarkan dokumentaation mahdollisimman 
automaattisesti ja käyttäjäystävällisesti. 
Työkalun tulee mukautua myös suunni-
telman muutoksiin.

AGRISMART 
AgriSmart on nettiselaimessa toimiva ja mo-
biilikäyttöön optimoitu sovellus, joka mah-
dollistaa lohkokirjanpidon, täsmäviljelyn, 
ajoneuvoseurannan sekä koneurakoinnin oh-
jauksen. 
Lisätietoa: www.suonentieto.fi
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Internet-selaimessa toimivalla ja mobiilikäyttöön 
optimoidulla sovelluksella mahdollistetaan esimerkiksi:

• Viljelysuunnitelmien ja muiden verkoston toimintaa 
   koskevien tietojen tarkastelu paikasta riippumatta
• Työtehtävien kuittaus heti toimenpiteiden jälkeen
• Työkoneiden reaaliaikainen seuranta
• Työkohteiden, peltolohkojen, lietesäiliöiden ja työkoneiden       
   sijainnin tarkastelu kartta- ja ilmakuvapohjilla
• Valokuvien ja muistiinpanojen helppo liittäminen 
   työkohteisiin
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LANNANLEVITYSVERKOSTON

RISKIT JA NIIDEN 
HALLINTA



Ravinnekierrätysverkoston toimin-
taan liittyy monia riskejä, mutta 
hyvällä suunnittelulla ja työmene-

telmien valinnalla niitä voidaan hallita. 
Riskien hallinta tarkoittaa sitä, että hai-
tallisia tapahtumia ja niiden seurauksia 
pyritään tunnistamaan, arvioimaan, vä-
hentämään ja torjumaan jo ennakolta 
sekä seuraamaan jatkuvasti. Riskit voi-
vat liittyä eläintautien ja kasvintuhoo-
jien leviämiseen, maan kasvukuntoon, 
työturvallisuuteen, ympäristön tilaan ja 
yrittäjien liiketoimintaan.
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ELÄINTAUDIT

RIKKAKASVIT

MAAPERÄÄN 
LIITTYVÄT RISKIT

TIESTÖÖN 
LIITTYVÄT RISKITYMPÄRISTÖRISKIT

VERKOSTON 
TOIMIJOIDEN 

ETURISTIRIIDAT



Lannan mukana voi siirtyä lohkolta 
toiselle taudinaiheuttajia. Näistä vai-
keimpia ovat salmonellabakteerit ja     E. 
coli eli EHEC (STEC) –bakteerit. Niiden 
hyvä kestävyys suoliston ulkopuolel-
la on suurin tartuntariskin aiheuttaja.  
Sianlantaa levittäessä tulee huomioi-
da myös dysenteriabakteeri. Teoriassa 
on myös mahdollista, että nautojen 
virustaudit kuten esimerkiksi korona-
virusripuli ja sisäloiset leviävät lannan 
mukana. Näiden säilyminen lannas-
sa on kuitenkin huomattavasti epäto-
dennäköisempää kuin salmonella- tai 
EHEC-bakteerien.

ELÄINTAUDIT & 
NIIDEN HALLINTA

1

Salmonellan näytteenotto-ohje: 
ETT ry:n sivuilta

SALMONELLAN NÄYTTEENOTTO
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Enterohemorraginen E. coli eli EHEC (STEC) –bakteerit ovat toinen mahdollinen lan-
nan mukana siirtyvä bakteerityyppi. Nämä taudinaiheuttajat voivat säilyä lietelan-
nassa ainakin puoli vuotta. EHEC ei ole eläintautilain alainen koska se ei välttämättä 
aiheuta eläinten sairastumista. Taudinaiheuttajat voivat kuitenkin siirtyä eläimestä 
elintarvikkeisiin esimerkiksi teurastuksen yhteydessä, ja tätä kautta tartuttaa ihmi-
sen. Tartunta voi ihmisillä olla jopa hengenvaarallinen. Tartuntariskin voi aiheuttaa 
myös ns. likainen lietelanta, joka voi joutua rehun sekaan ja tätä kautta aiheuttaa 
tartunnan.

Maaperässä salmonellabakteerit voi säilyä jopa kaksi vuotta ja lietelannassa useita 
kuukausia sekä myös valmiissa rehuissa pitkään. Salmonellabakteeri selviää pakas-
tamisesta ja hapettomissa olosuhteissa. Ainoastaan kuumennus yli 70 celsiukseen 
tai pH:n lasku alle 4 tai nosto yli 11 tuhoavat bakteerin. Tuotantoeläimillä salmo-
nella voi aiheuttaa tuotannon laskua, luomisia, suolistotulehduksia tai verenmyrky-
tyksiä. Tauti voi olla myös täysin oireeton, mutta eläin voi kantaa taudinaiheuttajia. 
Tartuntariskin minimoimiseksi on suositeltavaa, että lietelannasta otetaan salmonel-
lanäytteet ennen kuin sitä ryhdytään levittämään muille pelloille salmonellavapau-
den varmistamiseksi.

SALMONELLA

EHEC

-

-
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Salmonellavakuutus
Lypsykarjatilat ovat tavallisesti vakuu-
tettuja salmonellan varalta meijerin 
kautta. Vakuutuksen tarkoitus on no-
peuttaa saneerausta ja helpottaa siitä 
syntyviä taloudellisia ongelmia. Va-
kuutus edellyttää tilalta oma-aloitteisia 
toimia. Edellytyksinä ovat mm. vierai-
lijoiden asianmukaiset suojavarusteet, 
tuontirehujen salmonellakontrolli ja uu-
diseläimiltä puhtaat näytteet salmonel-
latestissä.

Laajaperäisyysselvitys
Luomutiloille voi levittää tavanomaises-
ti tuotettujen eläinten lietettä. Silloin ti-
lan tulee kuitenkin suorittaa laajaperäi-
syysselvitys, jossa ilmenee eläintiheys 
verrattuna lannan levitysalaan. Laaja-
peräisyysselvityksessä tarkastellaan, 
voidaanko lanta katsoa teollisesti tuo-
tetuksi. Jos eläinmäärä jää alle 2 ey/
ha, voidaan lantaa käyttää luomutilan 
pelloilla. Tavanomaista lantaa käytettä-
essä on se joko ilmastettava tai laimen-
nettava. 

Koneiden ja kaluston pesu
Eläintaudit voivat levitä sekä lannan 
peltolevityksen yhteydessä että tilan pi-
halla liikuttaessa. Lietettä voi levitä tilan 
pihalle esimerkiksi traktorin renkaissa 
ja sen jälkeen kengissä karjasuojaan. 
Siksi aina tilalta toiselle siirryttäessä 
tulisi kalusto puhdistaa huolellisesti.

Eläinten terveys ETT ry:n tautiriskien 
kartoituslomakkeella on yhtenä riski-
nä eritelty lannanlevitys ostopalveluna 
puhdistamattomalla kalustolla. Toimin-
tatapaan saattaa liittyä taudin leviä-
misriski.

ETT ry on laatinut ohjeet lietelannan ja 
virtsan kuljetuskaluston puhdistukseen. 
Noudattamalla ohjeistusta voidaan eh-
käistä salmonellan ja muiden bakteeri-
peräisten tartuntojen leviämistä.

Tarttuvat taudit ja niiden ehkäisy

ETT ry

Eläinterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät 
ohjeet ja lomakkeet



Vuonna 2017 laadittiin selvitys siitä, kuinka paljon lannan mukana leviää antibioot-
tiresistenttejä eli antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerikantoja ympäristöön. Huo-
limatta lannan sisältämistä kannoista, havaittiin että resistenssigeenien lukumäärä 
laski voimakkaasti jo kuuden viikon kuluttua lannoituksesta. Antibioottiresistenssi-
geenit rikastuvat eli monistuvat lannan varastoinnin aikana.

Riski resistenssigeenien päätymisestä eläimiin on mahdollinen vain tapauksissa, 
joissa geenien määrä on suuri. Tällainen huippu tapahtuu sen jälkeen, kun lantaa 
on levitetty pelolle. Suomessa resistenssigeenien siirtyminen eläimeen rehun kautta 
on kuitenkin pieni. Tämä johtuu lannan kohtuullisista käyttömääristä, antibioottien 
hallitusta käytöstä ja maaperän jäätymisestä.

ANTIBIOOTTIRESISTENSSI-



Käytä soveltuvaa desinfiointiainetta.

Levitä desinfiointiaine hieman 
kuivuneelle pinnalle.

Huuhtele pinnat haalealla vedellä.
Huuhtelu on erityisen tärkeää, jos on 

käytetty syövyttäviä desinfiointiaineita.

Ulkopinnat

Pyörät

Alustat

Traktorin ohjaamon jalkatila  

Puhdista lietevaunu ja traktori 
näkyvästä liasta painepesurilla:

Estää salmonellan ja muiden 

bakteeriperäisten tartuntojen 
leviämisen.

DESINFIOINTI

2
NÄKYVÄN LIAN PESU

1
HUUHTELU

3
PESUOHJEET

KULJETUSKALUSTON

Huuhtele lietelannan säiliö & 
lietteen levityslaite.
Huuhtele niin kauan, että 

ulostuleva vesi on kirkasta.

Huuhtele laite desinfiointiaine-
liuoksella.
Liuokseen voi käyttää desinfiointi-

aineita, soodaa tai lipeäliuosta.



HUUHTELU

PESUOHJEET
KULJETUSKALUSTON

Huuhtele lietelannan säiliö & 
lietteen levityslaite.
Huuhtele niin kauan, että 

ulostuleva vesi on kirkasta.

Huuhtele laite desinfiointiaine-
liuoksella.
Liuokseen voi käyttää desinfiointi-

aineita, soodaa tai lipeäliuosta.

Anna koneen kuivua ennen 
siirtoa seuraavalle tilalle tai 
säilytyspaikkaan.

Levitä teollisuushienokalkkia 
lastauspaikalle.
Lietevaunun lastauspaikalle tuli-

si levittää muutaman millimetrin 

paksuinen kerros teollisuushieno-

kalkkia.

LASTAUSPAIKAN KALKITUS

5
KALUSTON KUIVAUS

4



2
RIKKAKASVIT &

NIIDEN LEVIÄMISEN
 EHKÄISY

Viljapeltojen yleisimpiä siementen avul-
la leviäviä rikkakasveja ovat pelto-orvok-
ki, pihatähtimö, pillikkeet, jauhosavik-
ka ja tatarlajit. Yleisiä juuririkkakasveja 
ovat mm. juolavehnä, peltovalvatti ja 
pelto-ohdake. Lannan mukana pel-
loille voi rikkakasveista siirtyä ainakin 
jauhosavikka. Myös hukkakauran sie-
men säilyy lannassa itämiskykyisenä 
ja siten se voi levitä lietteen mukana, 
mutta pääasiassa sitä levittävät linnut. 
Juuririkkakasvit voivat levitä lannan le-
vityskaluston mukana kulkeutuvassa 
maa-aineksessa.

LUOMUVILJELIJÄN KEINOT 
RIKKAKASVIEN TORJUNNASSA

Lisätietoa luomu.fi



Rikkakasvien leviämistä voidaan es-
tää viljelyteknisin keinoin ja tehokkaal-
la tarkkailulla. Kasvinsuojeluaineiden 
käyttötarve on aina arvioitava tapaus-
kohtaisesti. Torjumatta jättämisestä 
seuraa helposti pellon rikkakasvien sie-
menpankin nopea moninkertaistumi-
nen, ja tilanne voi ryöstäytyä käsistä ly-
hyessä ajassa. Rikkakasvien siementen 
itävyyttä voidaan heikentää tarvittaessa 
lannan ilmastuksella. 

Hukkakaura on hankala ja helposti le-
viävä rikkakasvi, jonka torjuntaan pitää 
kiinnittää erityistä huomiota. Suomes-
sa on voimassa laki hukkakauran tor-
junnasta, jonka tarkoituksena on torjua 
hukkakauraa ja estää sen leviäminen. 
Hukkakaurasta on ilmoitettava kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
Hukkakauran torjuntasuunnitelma voi-
daan räätälöidä tilanteen mukaan tila-
kohtaisesti.

ESTÄ HUKKAKAURAN 
LEVIÄMINEN

Lisätietoa Eviralta



3
MAAPERÄÄN

LIITTYVÄT
RISKIT

Peltolohkojen kantavuuteen vaikutta-
vat useat tekijät. Verkoston suunnit-
telussa tulee huomioida peltolohkoille 
aiheutuvat tiivistymisriskit, ja mahdol-
lisuuksien mukaan niitä tulee välttää. 
Peltomaan tiivistyminen aiheuttaa pit-
käaikaisia vahinkoja peltolohkon vilja-
vuudelle sekä ongelmia vesitaloudelle. 
Etenkin pohjamaan tiivistyminen voi 
aiheuttaa pitkäaikaista haittaa maan 
toiminnalle. 

Maan tiivistymisen arviointiin on kehitet-
ty selainpohjainen ohjelma, jolla käyttäjä 
pystyy tekemään arvioita oman kalustonsa 
vaikutuksesta maan kuntoon. Ohjelma on 
nimeltään Terranimo ja se on vapaasti käy-
tettävissä: 
www.terranimo.dk

TERRANIMO
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Maaperään kohdistuvien riskien hallinta
Maaperään kohdistuvista riskeistä tär-
keimpänä voidaan pitää maan tiivisty-
mistä sekä sen aiheuttamia vaurioita. 
Maaperään aiheutuvat tiivistymät ovat 

ongelmallisia, sillä ne säilyvät maape-
rässä pitkään. Tiivistymien ehkäisemi-
seksi tulee huomioida seuraavat asiat:

Pintapaine voidaan laskea kahdella eri tavalla. Keskimääräinen pintapaine saadaan 
jakamalla renkaan tai telan kantama paino sen ja maan välisen kosketuspinnan 
alalla. Pintapaine voidaan arvioida myös rengaspaineen perusteella. Tällöin rengas-
paineeseen lisätään runkopaine. Rengaspaineeseen vaikuttavat myös esimerkiksi 
renkaiden sivuseinien jäykkyys ja kantavan pinnan kuviot. 

RENGASPAINEET

Toimiva ojitus on maan kasvukunnon perustekijöitä. Tavoitteena on maan kuivumi-
nen keväällä nopeasti ja tasaisesti, jotta peltotöihin päästään ajoissa. Peltoajot tulee 
suunnitella niin, että maan ollessa märkää pellolla ei liikuta raskailla koneilla.

Lietelannan multaus märissä olosuhteissa heikentää maan pintakerroksen rakennet-
ta ja voi johtaa typen haihtumiseen.

MÄRKÄ MAA TIIVISTYY HERKÄSTI

Suositeltavaa on, että märällä pelolla liikenne pidetään minimissä ja koneiden ren-
gaspaine alle 50 kPa. Pelloille lähdetään oikea-aikaisesti siinä vaiheessa, kun pellon 
kantavuus on riittävää ja maa on riittävän kuivaa.

KALUSTON MASSA & SOPIVA RENGASTUS

p



4
TIESTÖÖN
LIITTYVÄT

RISKIT Lannanlevityksen kaluston koko on suu-
rentunut maatilojen koon kasvaessa. 
Tämä kasvu aiheuttaa sen, että usein 
pelloille kulkemiseen käytettävää ties-
tö ei kestä modernin kaluston massaa. 
Kun tiestön kantavuus ei riitä, aiheutuu 
siitä omaisuusriskejä niin konekalustol-
le, tiestön käyttäjille kuin tiestön omis-
tajillekin.

Lannanlevitysverkostoissa tiestön kes-
tävyys on merkittävä tekijä, kun liiku-
taan suurella urakointikalustolla. Ties-
tön kantavuudesta, leveydestä sekä 
muista mahdollisista rajoittavista teki-
jöistä tulee kerätä tarpeeksi tietoa, jotta 
voidaan rajoittaa omaisuudelle aiheu-
tuvia riskejä.



Vetoletkulevityksessä liete pumpataan put-
kea ja letkua pitkin säiliöstä pellolle, jossa 
traktori vetää letkua perässään, ja liete levi-
tetään siihen tarkoitetulla levittimellä.

VETOLETKULEVITYS
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Levitysverkostossa tulee kartoittaa jo-
kaisen maanomistajan osalta pelloille 
käytettävät reitit sekä niiden kantavuus 
ja kunto. Näiden tietojen avulla verkos-
tossa voidaan selvittää, millaisella ka-
lustolla omaisuusriskit saadaan mah-
dollisimman pieniksi. Tiestön kunnosta 
tulisi selvittää ainakin seuraavat asiat: 
Tiepohjan kantavuus, rumpujen kunto, 
tiestön leveys, sekä tiestön tämänhetki-
set vauriot.

Lannanlevityksen aikana tiestön kun-
non rajoitteiden tulisi olla niiden hen-
kilöiden saatavilla, jotka tiestöä käyt-
tävät. Tiedonkulun edistämiseksi tulisi 
tämän tiedon siis välittyä aina tiestön 
omistajalta tiestön käyttäjälle, sekä 

tiestön käyttäjän tulisi voida rapor-
toida tiestön omistajalle. Tiedon tulisi 
olla myöskin saatavilla lannanlevityk-
sen suunnitteluvaiheessa, jotta tiestön 
rajoitteet voidaan huomioida verkos-
tomaista levitystä suunniteltaessa.

Lietteen vetoletkulevitys on vaihtoeh-
toinen ja tehokas tapa siirtää lietelanta 
säiliöstä peltoon. Vetoletkulevityksessä 
liete pumpataan putkea ja letkua pitkin 
säiliöstä pellolle, jossa traktori vetää 
letkua perässään, ja liete levitetään sii-
hen tarkoitetulla levittimellä. Parhaim-
millaan, jos peltolohkojen sijainti sallii, 
aikaa ja rahaa vievä tieajo jää pois tai 
supistuu hyvin vähäiseksi. Lisäksi pel-
toa ei tallata tarpeettomasti painavalla 
kalustolla.
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YMPÄRISTÖ-

RISKIT

Lannan ja lannoitevalmisteiden sisäl-
tämät ravinteet voivat pilata pinta- ja 
pohjavesiä. Lannan keskittyminen tie-
tyille tiloille ja alueille kasvattaa ravin-
nehuuhtoutumien ja vesistökuormituk-
sen riskiä.  Ravinteiden huuhtoutumista 
ja maa-aineksen eroosiota aiheuttaa 
etenkin pintavalunta, joka on suurim-
millaan varhain keväällä ja myöhään 
syksyllä. Pintavaluntaa voidaan vähen-
tää huolehtimalla maan hyvästä kas-
vukunnosta ja tehokkaasta ojituksesta. 
Pintavalunnan aiheuttamaa ravinteiden 
huuhtoutumisriskiä pienennetään tar-
kentamalla lannoitusta ja siinä käytet-
tävää tekniikkaa.

Lannan käytölle ja varastoinnille sekä 
muiden maataloudessa lannoitteina 
käytettävien aineiden käytölle on rajoi-
tuksia, jotka perustuvat valtioneuvoston 
asetukseen (1250/2014) eräiden maa- 
ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta. Rajoitusten 
tavoitteena on pienentää lannoitukses-
ta johtuvaa vesistökuormitusriskiä.



Ammoniakki on typpeä sisältävä kaasu, 
joka aiheuttaa maaperän ja vesistöjen 
happamoitumista ja rehevöitymistä. 
Suomi on sitoutunut vähentämään am-
moniakkipäästöjään, ja siinä maatalous 
on merkittävä tekijä, sillä se tuottaa 90 
prosenttia Suomen ammoniakkipääs-
töistä. Pääasiallinen ammoniakin lähde 
on lannan sisältämä typpi. Tärkeimpiä 
ammoniakkipäästöjen vähentämiskei-
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noja ovatkin kaikki tekniset ratkaisut, 
joilla voidaan estää typen haihtuminen 
lannasta ammoniakkina. Näitä ovat 
esimerkiksi lantavaraston kattaminen 
ja lietelannan sijoituslevitys. Ympäris-
töriskejä voi välttää myös huolellisella 
toiminnalla, kun liikutaan teillä ja pi-
ha-alueilla. Lannan levityksen ajoituk-
sessa on myös hyvä ottaa huomioon 
ympäristön asukkaat.

LANNAN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT LAKISÄÄTEISET YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

• Kunnan ympäristönsuojelumääräykset
• Tilan ympäristölupa

POHJAVESIALUEIDEN VILJELY

• Kokonaistypen enimmäismäärä
• Liukoisen typen enimmäismäärät

TYPPILANNOITUS

Määritetään lannan sisältämä liukoinen typpi, ko-
konaistyppi ja kokonaisfosfori

LANTA-ANALYYSI 5 VUODEN VÄLEIN

Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 
15 prosenttia, lietelannan, virtsan ja nestemäis-
ten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen 
muulla tavoin kuin sijoittamalla on aina kielletty.

Peltolohkon osalla tarkoitetaan vähintään 25 aa-
rin alaa (0,25 ha). Kalteville peltolohkon osille 
levitettävät muut lannat ja orgaaniset lannoite-
valmisteet on muokattava maahan kahdentoista 
tunnin sisällä levityksestä.

KALTEVAT LOHKOT

Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä ve-
sistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä ve-
sistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmistei-
den pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata 
vuorokauden kuluessa.

LANNOITUS VESISTÖJEN VARSILLA
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VERKOSTON

TOIMIJOIDEN
RISTIRIIDAT Verkostotoimijoiden eturistiriidat

Ravinnekierrätysverkoston periaattee-
na on, että lannan levitys suunnitellaan 
verkostossa etukäteen. Suunnittelun 
lähtötietoina ovat mm. toimijoiden vil-
jelysuunnitelmat, peltojen viljavuus-
tiedot, lantasäiliöiden sijainti, tilavuus 
ja lanta-analyysit sekä urakoitsijoiden 
käyttämä levityskalusto. Ristiriitoja 
saattaa syntyä, jos suunnitelmat teh-
dään puutteellisten tai epätarkkojen 
lähtötietojen perusteella tai sopimuk-
sia ei ole tehty riittävällä tarkkuudella. 
Verkostotoimintaan liittyvät odotukset 
ja vaatimukset esimerkiksi levitysaika-
taulujen suhteen saattavat aiheuttaa 
ikäviä tilanteita urakoitsijoiden ja asi-
akkaiden välille.



Sopimukset ja 
luottamuksellinen toiminta
Eturistiriitoja voidaan ehkäistä avoi-
mella tiedonkululla, luottamuksellisel-
la toiminnalla ja sopimuksilla. Lannan 
luovuttamis- ja vastaanottosopimuk-
sen tilojen välillä tekevät viljelijät kes-
kenään. Tällöin viljelijät ottavat myös 
vastuun tästä toiminnasta. Kun lannan 
levityksen hoitaa urakoitsija, vastuuky-
symykset määräytyvät urakointisopi-
muksen perusteella. Sopimusvelvolli-
suuksien lisäksi sopijapuolet vastaavat 
laatimistaan suunnitelmista, antamis-
taan tiedoista, ohjeista ja määräyksis-
tä, tekemistään töistä, hankkimistaan 
tarvikkeista, alaisten tekemistä töistä, 
aineettomista hyödykkeistä sekä lakien 
ja asetusten noudattamisesta.
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Lataa urakointisopimuspohja (PDF)

LANNANLEVITYKSEN 
URAKOINTISOPIMUS

Kirjallinen urakointisopimus, jossa so-
vitaan urakan hinta ja vastuut, on sekä 
urakoitsijan että asiakkaan etu. Sopi-
mus helpottaa työaikataulujen suunnit-
telua sesonkiaikoina, kun töiden määrä 
ja urakoiden sijainti ovat selvillä. Ura-
kan hinta sovitaan jo ennen työn tekoa, 
jolloin asiakas saa kuvan urakoinnin ko-
konaiskustannuksista. Sopimus vahvis-
taa maksun saajan asemaa, jos asiak-
kailla on maksuongelmia. Urakoitsijalle 
sopimus on arvokasta näyttöä asiakas-
kunnasta esimerkiksi rahoituksen ha-
kemisessa koneinvestoinneille. Urakka-
sopimukseen voidaan kirjata etukäteen 
urakoitsijan ja asiakkaan välinen vas-
tuunjako, työn laatu ja riskit esimerkik-
si eläintautien leviämisen varalta.
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REISJÄRVELLÄ
PILOTTIVERKOSTO

RAVINNEKIERRÄTYS 



Reisjärvellä sijaitsevaan LAURA -
hankkeen   maatila- sekä urakoitsija-
verkostoon kuuluu eri kokoisia 

maatiloja sekä erilaisia lantaurakoitsijoi-
ta. Maatilat ovat keskisuuria maatiloja, 
pääasiassa kuitenkin pihattonavetallisia 
lypsykarjatiloja. Verkostossa käsitellään 
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lypsykarjatiloilla syntyvää naudan lietelantaa.
Verkosto levittäytyy noin 2 kilometrin 
säteelle sen keskipisteestä. Verkoston 
alue on tiivistä maatalouteen keskittynyt-
tä aluetta, jolla on paljon peltopinta-alaa 
sekä kotieläintiloja.

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA LANTALOGISTIIKKAAN - VIDEO



Verkostossa toimii kolme urakoitsijaa, 
joilla on erilainen kalusto. Verkostossa 
on niin perinteistä traktoriyhdistelmällä 
tapahtuvaa lannanlevitystä, kuin suu-
rilla pinta-aloilla tehokkaampaa letku-
levitystä. Näiden lisäksi verkostossa on 
myöskin itsekulkevaa lannanlevityska-
lustoa.  Verkoston urakoitsijat toimivat 
yhteistyössä, jolloin lannanlevityskalus-
toa pyritään käyttämään sellaisilla pel-
tolohkoilla, joilla se on järkevintä. 

VERKOSTON
URAKOITSIJAT



Urakoitsija Pentti Hannula hoitaa ver-
kostossa lantaurakointia letkulevityska-
lustolla, letkulevityksen työtehokkuus 
onkin parhaimmillaan silloin kun on 
paljon lohkoja lähekkäin.

URAKOITSIJA 
PENTTI HANNULA

Kesällä 2017 levitimme lantaa 
hankkeessa mukana olleille tiloille, 
samoilla letkunvedoilla pystyttiin le-
vittämään useamman tilan pelloille. 
Säästimme aikaa sekä kustannuk-
sia – siinä hyötyy niin tilallinen kuin 
urakoitsija.

”

”
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ELÄINTILA

VERKOSTON
KOTIELÄINTILAT

Pilottiverkostossa on useita kotieläin-
tiloja. Pilottiverkoston maatilat ovat 
maidontuotantoon suuntautuneita lyp-
sykarjatiloja. Pilottiverkoston tiloilla on 
pääasiassa keskisuuria pihattonavetoita. 
       



Verkoston suurin lypsykarjatila, Reis-
järven Maitolaituri Oy toimii verkoston 
ytimenä, jonka ympärille pilottiverkos-
to rakentuu. Maitolaiturilla muodostuu 
lantaa vuodessa 4000 m² - 6000 m². 
Lantaa luovutetaan 4-6 tilalle. Mai-
tolaituri on nykyaikainen useamman 
robotin lypsykarjatila. Maitolaiturilla 
ongelmana on mm. pirstaleinen tilusra-
kenne ja 3-4 urakoitsijan työtehtävien 
yhteensovittaminen. 

Kun useamman tilan lietesäiliöt ja 
pellot laitetaan kartalle, saavute-
taan tilusjärjestelymäiset hyödyt.

”
”

MAIDONTUOTTAJA 
MARKO SAARTOLA
REISJÄRVEN MAITOLAITURI OY
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Verkostossa lantaa vastaanottaa luon-
nonmukaiseen tuotantoon suuntau-
tunut kasvinviljelytila. Kasvinviljelyti-
la on 95 ha:n maatila, jolla viljellään 
pääsääntöisesti kauraa sekä nurmea.  
Savelan tila on osakkaana osuuskunta 
Koneasema Futuressa. 

Lannanlevitysyhteistyön lisäksi olemme 
tehneet vaihdantataloutta luomunur-
mien ja lietteen välillä. Kotieläintila te-
kee luomupeltojen nurmet säilörehuksi 
ja vastavuoroisesti me saamme lietet-
tä ennakkoon sovitun määrän. Viljelyn 
varmuus ja suunnittelu molemmilla 

KASVINVILJELIJÄ
TERO SAVELA

ELÄINTILA

VERKOSTON
KASVINVILJELY-

TILAT

Verkoston toiminnassa on mukana myös 
kasvinviljelytila, joka on suuntautunut 
luonnonmukaiseen kasvintuotantoon.   



osapuolilla helpottuu, sillä toiminta on 
sovittua ja kaikki osapuolet ovat siihen 
sitoutuneet. 

Hankkeen aikana huomasimme erittäin 
suuria ravinnepitoisuuseroja lietesäili-
öiden välillä, jopa saman tilan sisällä. 
Taataksemme kasville sen kasvukau-
della tarvitsemat ravinteet, on erittäin 
tärkeä saada pelloille lietetonnien sijas-
ta ravinnekiloja.   

Yhteistyön avulla olen varmistanut 
ravinteiden saannin pelloilleni kus-
tannustehokkaasti.

”
”

Odotan tulevaisuudessa sähköisen paik-
katietoon perustuvan järjestelmän tuovat 
helpotusta urakoinnin ohjeistamiseen ja 
toiminnan suunnitelmallisuuteen. 

Verkostossa suurin yhdistävä tekijä on 
urakointipalveluiden käyttö. Urakoitsi-
jat ovatkin toimineet yhtenä tärkeim-
mistä elementeistä verkoston rakentu-
miselle. Yhteistyön suunnittelua sekä 
verkostoitumista alueella on tapahtu-
nutkin niin urakoitsijoiden, kuin vilje-
lijöidenkin puolelta. Yhteistyön avulla 
verkoston alueen lannanlevitystä on 
saatu toimimaan tehokkaammin niin 
urakoitsijoiden, kuin maatilojenkin nä-
kökulmasta.
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TOIMINTATAVAT
TULEVAISUUDEN



TULEVAISUUDEN
Kotieläintuotannon keskittyminen 

ja tuotantoyksiköiden koon kas-
vu jatkuvat todennäköisesti myös 

tulevaisuudessa. Tämä johtaa siihen, 
että yrittäjät keskittyvät tuotantoeläin-
ten hoitoon ja tuotannon tehostamiseen 
ja teettävät peltoviljelyyn liittyvät työt 
urakoitsijoilla tai ostavat palvelut koko-
naan tilan ulkopuolelta. Lannan varas-
tointi-, kuljetus- ja levityspalveluiden 
käyttö siis lisääntynee, ja urakoitsijoilta 
vaaditaan entistä kokonaisvaltaisem-
paa suunnittelua ja palvelua lannan kä-
sittelyssä. Erilaiset yhteistyömuodot ja 
uudet toimintamallit myös tilojen välillä 
todennäköisesti yleistyvät, kun toimin-
nalle haetaan kustannustehokkuutta. 
Lietelantajärjestelmät ja lannan pelto-
levitys säilynevät kuitenkin ravinteiden 
kierrätysmenetelminä tulevaisuudessakin. 

Maailman fosforivarat ovat ehtymässä, 
joten kiinnostus lannassa olevan fosfo-

rin kierrättämiseen lisääntynee. Erilai-
sia menetelmiä fosforin talteenottoon 
on jo olemassa, ja ne tulisikin ottaa 
käyttöön ja soveltaa tapauskohtaisesti. 
Alueellinen yhteistyö tilojen, urakoitsi-
joiden ja tutkijoiden välillä on avainase-
massa toiminnan kehittämisessä.

Kiertotalouden ja teknologian kehittyes-
sä uudet teknologiset ratkaisut tulevat 
helpottamaan käytännön toimintaa. 
Lannan ravinnepitoisuuksien jatkuva-
toimiset mittaukset ja tulosten hyödyn-
täminen lannanlevitysvaiheessa voivat 
olla tulevaisuutta myös Suomessa. 
Drone-kuvaukset ja paikkatietoon pe-
rustuvat työkalut mahdollistavat paik-
kaan sidotun tiedon keruun ja nopeat 
tietoliikenneyhteydet parantavat tiedon 
nopeaa siirtämistä. Nämä kaikki uudet 
ratkaisut tulevat nopeuttamaan ja hel-
pottamaan myös alueellisten ravinne-
kierrätysverkostojen toimintaa.
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KUVITUS

Kannen vektorikuva: 
<a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vec-
tors/background”>Background vector created by Har-
ryarts - Freepik.com</a>

Valokuvat: 
Pixabay (s. 12, 43, 46, 49, 52, 53, 56, 60, 68, 72)
Kuvataivas (s. 10, 15, 44)
Wikioedia: (s. 52)

Vektorikuvat: 
Adobe Stock
s. 11 (<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by 
Macrovector / Freepik</a>) 
(<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Free-
pik</a>)
(<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Free-
pik</a>)
(<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Free-
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s. 50-51 (<a href=”http://www.freepik.com”>Designed 
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