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TIIVISTELMÄ 

 
Ruuantuottajien näkemyksiä ja kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytöstä ja kehitystarpeista 
 

Suomessa muodostuu merkittäviä määriä ravinnerikkaita biomassoja, joita voitaisiin hyödyntää entistä tehok-
kaammin lannoitteina. Erityisesti biokaasun tuotannon lisääminen edistäisi biomassojen hyödyntämistä. Suomen 
hallitusohjelman tavoitteena on lisätä kotieläintuotannon lannan ja yhdyskuntalietteiden prosessointia. Prosessoin-
nin myötä muodostuu uusia kierrätyslannoitteita. Jotta kierrätyslannoitteiden käyttö saadaan edistettyä, tulisi huo-
mioida myös ruuantuottajien tarpeet ja näkemykset. Tämän selvityksen tavoitteena oli selventää ruuantuottajien 
näkemyksiä kierrätyslannoitteiden käytön mahdollisuuksista ja esteistä sekä kartoittaa kokemuksia niiden käytös-
tä. Selvityksiä, joissa tarkastellaan eurooppalaisten ruuantuottajien näkemyksiä kierrätyslannoitteiden käytöstä, on 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vähän.  

 Tässä selvityksessä laadittiin ruuantuottajille kysely, johon saatiin yhteensä 649 vastausta ympäri Suomea. 
Kyselyn tulosten perusteella ruuantuottajat suhtautuivat kierrätyslannoitteiden käyttöön myönteisesti, ja olisivat 
halukkaita lisäämään kierrätyslannoitteiden käyttöä. Lähes kolmannes vastaajista olisi valmis levittämään kierrä-
tyslannoitteita koko peltoalalleen.  Erityisesti luomutuottajat olivat kiinnostuneita kierrätyslannoitteiden käytön 
lisäämisestä. Kierrätyslannoitteiden käytön uskottiin parantavan maan laatua ja rakennetta väkilannoitteisiin 
verrattuna, ja edistävän maan kasvukuntoa ja sadontuottokykyä. Kierrätyslannoitteiden arvioitiin myös tukevan 
mineraalilannoitteiden käyttöä. 

Vastaajat mainitsivat kierrätyslannoitteiden hinnan olevan olennainen kierrätyslannoitteiden käyttöä edistävä 
tekijä. Lisäksi kierrätyslannoitteilta toivottiin hajuttomuutta ja helppoa levitettävyyttä. Kierrätyslannoitteissa ei 
saisi myöskään olla lääkejäämiä. Vaikka vastaajat suhtautuivat kierrätyslannoitteiden käyttöön myönteisesti, arvi-
oitiin että kierrätyslannoitteista tarvitaan lisää sekä tutkimustietoa että kokemusperäistä tietoa esimerkiksi muilta 
viljelijöiltä. 

Ruuantuottajat vierastivat puhdistamo- ja ihmisperäisten raaka-aineiden käyttöä kierrätyslannoitteiden raaka-
aineina, ja arvelivat myös asiakkaidensa suhtautumisen olevan kielteistä. Erityisen huolissaan oltiin lääkejäämistä 
ja hormoneista. Noin kolmannes vastaajista oli hyödyntänyt kierrätyslannoitteita, pääasiassa eläinten lantaa. Näi-
den vastaajien kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia, ja he olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä kierrätys-
lannoitteiden käyttöön. Enemmistö vastaajista kertoi kierrätyslannoitteiden hankinnan, varastoinnin ja levityksen 
sujuneen ongelmitta, tai koki ongelmat vähäisiksi. 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että viljelijän kierrätyslannoitteiden käyttöä tulisi tukea. Yli puolet vas-
taajista piti käyttöopastusta sopivana tukimuotona, mutta myös rahallista tukea kaipasi lähes puolet vastaajista. 
Avoimissa vastauksissa osa vastaajista totesi, että tukimuotoja ei tarvita lainkaan jos kierrätyslannoitteiden hinta 
saadaan kilpailukykyiseksi väkilannoitteiden kanssa. 

 Kattavan ruuantuottajille suunnatun kyselyn tulosten perusteella kierrätyslannoitteisiin suhtaudutaan siis 
myönteisesti. Tämän kyselyn tulokset saattavat kuitenkin antaa todellisuutta myönteisemmän kuvan, sillä vastaa-
jissa oli paljon luomutuotannon harjoittajia, joiden näkemykset kierrätyslannoitteiden käytöstä ovat myönteisem-
piä kuin tavanomaista tuotantoa harjoittavien näkemykset. Kierrätyslannoitteiden käytön esteenä ovat lähinnä 
niiden saatavuus (erityisesti prosessoitujen kierrätyslannoitteiden osalta) ja hinta. Vastaajat olivat huolissaan tietty-
jen kierrätyslannoitteiden raaka-aineiden (erityisesti puhdistamolietteiden) käytöstä niihin liittyvien terveysriskien 
vuoksi. Myös lainsäädäntö voi tulevaisuudessa vaikuttaa kierrätyslannoitteiden käyttömahdollisuuksiin. 

 

Asiasanat: Biokaasu, lanta, kierrätyslannoitteet, kierrätys, kyselytutkimus, lannoitteet, maatalous, ruuantuottajat 
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SAMMANDRAG 

Matproducenternas synpunkter och erfarenheter om återvunna gödselmedels användning  
och utveckling 

I Finland bildas näringsrika biomassor i betydande mängder och dessa kunde utnyttjas effektivare som gödselme-
del. I synnerhet utökad biogasproduktion skulle främja utnyttjandet av biomassor. Ett mål i Finlands regeringspro-
gram är att öka processeringen av gödsel från husdjursproduktionen och avloppsslam. I och med processeringen 
bildas nya återvunna gödselmedel. För att främja användningen av återvunna gödselmedel, borde också matprodu-
centernas behov och synpunkter beaktas. Målet med denna utredning var att utreda matproducenternas synpunkter 
på möjligheterna med och hindren för användning av återvunna gödselmedel samt att kartlägga erfarenheterna av 
användningen av dessa. De utredningar som behandlar de europeiska matproducenternas synpunkter på återvunna 
gödselmedel är med några undantag få till antalet.  

Inom ramen för denna utredning utarbetades en enkät till matproducenterna. Sammanlagt 649 svar mottogs på 
enkäten från olika delar av Finland. Utifrån resultaten av enkäten förhöll sig matproducenterna positivt till åter-
vunna gödselmedel, och de är villiga att utöka användningen av återvunna gödselmedel. Så gott som en tredjedel 
av respondenterna är beredda att sprida återvunna gödselmedel över hela deras åkerareal.  I synnerhet odlarna av 
ekologiska produkter var intresserade av att utöka användningen av återvunna gödselmedel. Det ansågs att an-
vändning av återvunna gödselmedel förbättrar jordkvaliteten och -strukturen i förhållande till kemiska gödselme-
del och främjar jordens tillväxtskick och skördeproduktionsförmåga. Det bedömdes också att återvunna gödselme-
del främjar användningen av mineralgödselmedel. 

Respondenterna nämnde priset på återvunna gödselmedel som en väsentlig omständighet som främjar an-
vändning av återvunna gödselmedel. Luktlöshet och enkelhet att sprida gödselmedlen var ytterligare egenskaper 
som önskades av återvunna gödselmedel. Återvunna gödselmedel borde inte heller innehålla läkemedelsrester. 
Trots att respondenterna förhöll sig positivt till användningen av återvunna gödselmedel, bedömdes det att det 
behövs mer forskningsinformation och empirisk information om återvunna gödselmedel, till exempel av andra 
odlare. Matproducenterna förhöll sig kritiskt till användning av råvaror av reningsverks- och humant ursprung som 
råvaror till återvunna gödselmedel och de bedömde också att deras kunder förhåller sig negativt till detta. Man var 
särskilt orolig för läkemedelsrester och hormoner. Ungefär en tredjedel av respondenterna hade utnyttjat återvunna 
gödselmedel, i huvudsak djurgödsel. Dessa respondenters erfarenheter var i regel positiva och de var i sin helhet 
tillfredsställda med användningen av återvunna gödselmedel. Majoriteten av respondenterna berättade att anskaff-
ningen, lagringen och spridningen varit problemfri, eller så upplevde de att problemen var ringa. Största delen av 
respondenterna var av den åsikten att användningen av återvunna gödselmedel bland odlare borde stödas. Över 
hälften av respondenterna såg handledning i användningen som en lämplig stödform, men så gott som hälften av 
respondenterna önskade också ekonomiskt stöd. I de öppna svaren konstaterade en del av respondenterna att det 
inte alls finns något behov av stödformer om priset på återvunna gödselmedel ligger på konkurrenskraftig nivå i 
förhållande till kemiska gödselmedel. 

Utifrån resultaten av den omfattande enkäten till matproducenterna förhåller man sig alltså positivt till åter-
vunna gödselmedel. Det är dock möjligt att resultaten av denna enkät ger en positivare bild än den verkliga bilden, 
eftersom respondenterna omfattade en stor mängd ekologiska producenter, vars synpunkter på användning av 
återvunna gödselmedel är positivare än synpunkterna bland dem som bedriver sedvanlig produktion. Hinder för 
användning av återvunna gödselmedel utgjordes främst av tillgången (i synnerhet vad gäller processerade åter-
vunna gödselmedel) och priset. Respondenterna var oroade för användningen av vissa råvaror till återvinningsgöd-
sel (i synnerhet slam från reningsverk) på grund av de hälsorisker som är förknippade med dessa. Också lagstift-
ningen kan i framtiden påverka möjligheterna att använda återvunna gödselmedel. 

 

Nyckelord: Biogas, gödsel, återvunna gödselmedel, enkätresultat, jordbruk, matproducenter, återvinning 
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ABSTRACT 

 
Farmers' perceptions and experiences on using recycled fertilizers 

In Finland, substantial amounts of nutrient rich biomasses are being generated. They could be used more efficient-
ly as fertilizers, for instance. The aim of the Finnish Government Programme is to increase the rate of processed 
farm animal manure and wastewater sludge. At the same time, new recycled fertilizers will be generated. In order 
to increase the use of recycled fertilizers, perceptions and needs of end-users need to be considered. The aim of 
this survey was to assess the end-users’ perceptions on possibilities, drawbacks and experiences on using recycled 
fertilizers. So far, only few studies are available on European end-users’ perceptions on recycled fertilizers.  

A questionnaire was applied in order to assess farmers’ perception on recycled fertilizers. Altogether, 649 
farmers responded to the questionnaire. Based on their responses, farmers have positive perceptions on recycled 
fertilizers and are eager to increase consumption of recycled fertilizers. One third of the respondents were willing 
to spread recycled fertilizers for their whole field area. Organic farmers were especially interested in increasing the 
consumption of recycled fertilizers. The respondents estimated that recycled fertilizers improve the quality and 
structure of soil and provide better crops and decrease soil degradation more than mineral fertilizers.  Recycled 
fertilizers could also be used to support the use of mineral fertilizers. 

Respondents considered that the price is an essential factor, when use of recycled fertilizers will be increased. 
Other relevant factors were minimal odor and applicable spreading. Recycled fertilizers should not include phar-
maceutical remnants. Although the respondents had positive perceptions on recycled fertilizers, they considered 
that more research and user experiences from other farmers are needed. 

The respondents had suspicions on using wastewater sludge and human originated biomasses as raw materials 
of recycled fertilizers. The respondents estimated that their clients would also have similar perceptions. In particu-
lar, the respondents were concerned about pharmaceutical residues and hormones. One third of the respondents 
had already used recycled fertilizers, mostly farm animal manure. Their experiences were mostly positive, and 
they were satisfied with the use of recycled fertilizers. Most of them estimated that purchasing, storage and spread-
ing did not include any major problems.  

Majority of the respondents considered that use of recycled fertilizers should be supported. More than half of 
the respondents assessed that user guidance would be a suitable mean to support the use, but almost half of the 
respondents considered monetary support necessary. In their feedback some respondents estimated that no support 
is needed in cases where recycled fertilizers are competitive with mineral fertilizers in economic terms.  

The results of this comprehensive survey reveal that the end-users have positive perceptions on recycled ferti-
lizers. However, it is possible, that respondents had exceptionally positive perceptions since the respondents com-
posed more organic farmers than in average. The organic farmers tend to have more positive perceptions on recy-
cled fertilizers than non-organic farmers. Currently, main obstacles of using recycled fertilizers are unavailability 
(especially processed recycled fertilizers) and costs of using recycled fertilizers. The respondents were also con-
cerned about some raw materials used in recycled fertilizers, such as wastewater sludge, due to possible health 
risks. In addition, regulations can influence possibilities to use recycled fertilizers. 

 

Keywords: Agriculture, biogas, farmers, fertilizers, manure, recycling, recycled fertilizers, questionnaire 
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ESIPUHE  
 

Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on, että puolet kotieläintuotannon lannasta ja yhdyskuntaliet-
teistä on kehittyneen prosessoinnin piirissä 2025 mennessä. Tällöin muodostuisi uusia kierrätyslannoit-
teita. Kierrätyslannoitteita voidaan tuottaa monien eri teknologioiden avulla yksittäin tai erilaisina pro-
sessiketjuina. Toimivina kokonaisuuksina tämä voi lisätä ravinteiden kierrätystä ja 
energiaomavaraisuutta. 

Maatilojen ja puutarhojen arvioidaan olevan halukkaita käyttämään kierrätyslannoitteita, mutta nii-
den on oltava toimivia, turvallisia ja helposti kuljetettavia. Jotta kierrätyslannoitteiden käyttö voi yleis-
tyä, on niiden vastattava ruuantuottajien tarpeisiin. Tämän selvityksen tavoitteena oli selvittää, millaisia 
kokemuksia ja näkemyksiä ruuantuottajilla on kierrätyslannoitteista ja niiden käytöstä. Selvityksen tu-
eksi laadittiin kysely, johon saatiin runsaasti vastauksia ruuantuottajilta ympäri Suomea. 

Tämä selvitys on osa Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle 
(BioRaEE) - hanketta (2017–2019). Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
vuosina 2017–2019 yhteensä 431 995 eurolla Euroopan aluekehitysrahaston maaseudun innovaatioryh-
mien (EIP-agri) varoista. Hankkeessa selvitettiin ruuantuottajien tarpeita kierrätyslannoitteille. Lisäksi 
hankkeessa arvioitiin mädätysjäännöksestä tuotetun konsentraatin ympäristövaikutuksia ja verrattiin sen 
käytettävyyttä muihin lannoitteisiin. Myös biokaasulaitoksessa tuotettujen kierrätyslannoitteiden kan-
nattavuutta arvioitiin niitä käyttävien tilojen kannalta. Kierrätysravinteiden lannoituskäyttöä testattiin 
yhdessä viljelijöiden kanssa kenttäkokeissa. Verkostoituminen alan toimijoiden kesken oli oleellinen 
osa hanketta, sillä ruuantuottajien ja tutkijoiden tiivis yhteistyö on avainasemassa. 

Ohjausryhmätyöskentelyyn ovat virallisesti nimettyinä jäseninä osallistuneet ja rahoittajan edusta-
jana Lassi Hurskainen (Hämeen ELY-keskus), Mika Juvonen (BioKymppi Oy), Kimmo Silvo (Suomen 
ympäristökeskus), Saija Rasi (Luonnonvarakeskus), Ville Kuittinen (Karelia ammattikorkeakoulu), 
Pekka Partanen (Koivikon Kartano Oy), Marja Pulkkinen (ProAgria Pohjois-Karjala) ja Sampo Rauma 
(Raumas Oy). Suomen ympäristökeskuksesta hanketta ovat toteuttaneet Tanja Myllyviita (hankkeen 
projektipäällikkö ja vastuullinen johtaja 1.1.2018 alkaen), Heidi Rintamäki (hankkeen projektipäällikkö 
ja vastuullinen johtaja 1.1.2018 asti), Juha Grönroos ja Johanna Niemistö. Luonnonvarakeskuksesta 
hanketta ovat toteuttaneet Ari-Matti Seppänen, Sari Luostarinen, Johanna Laakso ja Erika Winquist, ja 
Karelia ammattikorkeakoulusta Anssi Kokkonen ja Eeva-Liisa Juvonen. BioKymppi Oy:n toteuttajia 
ovat olleet Mika Juvonen, Janna Vänskä ja Otto Summala.  

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ja kyselyn suunnitteluun, testaukseen ja levittämiseen osal-
listuneita. 

 
 
Helsingissä joulukuussa 2018 
 
Tekijät  
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Johdanto  

Hallitusohjelman tavoitteena on, että puolet kotieläintuotannon lannasta ja yhdyskuntalietteistä 
on kehittyneen prosessoinnin piirissä vuoteen 2025 mennessä. Tällöin muodostuu uusia kier-
rätyslannoitteita. Kierrätyslannoitteilla tarkoitetaan eloperäisistä biomassoista, kuten lannasta, 
erilaisista jätteistä ja sivuvirroista jalostettuja lannoitevalmisteita. Ruuantuottajien näkemykset 
ovat tärkeässä asemassa kierrätyslannoitteiden käytön edistämisessä. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten ruuantuottajien näkemyksiä ja kokemuksia kierrätyslan-
noitteiden käytöstä. 

Suomessa muodostuu vuosittain merkittäviä määriä ravinnerikkaita biomassoja, jotka sisältävät kierrä-
tettävissä olevaa fosforia yhteensä noin 26 000 tonnia, mikä riittäisi koko Suomen nurmien ja viljojen 
lannoittamiseen (Marttinen ym. 2017). Ravinnerikkaissa biomassoissa on lisäksi typpeä noin 95 000 
tonnia (Marttinen ym. 2017). Typpi- ja fosforipitoisia ravinnerikkaita biomassoja muodostuu erityisesti 
kotieläinten lannasta, mutta myös teollisuuden ja asutuksen biojätteistä, elintarviketeollisuuden sivuvir-
roista, puhdistamolietteistä, ylijäämänurmista ja metsäteollisuuden lietteistä (Marttinen ym. 2017). Näitä 
biomassoja voidaan hyödyntää erilaisten kierrätyslannoitteiden raaka-aineina. Orgaanisen jätteen kaato-
paikkasijoituksen kieltäminen on edelleen lisännyt tarvetta edistää kierrätyslannoitteiden valmistusta ja 
käyttöä. Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen on tärkeä poliittinen tavoite ja Suomen tavoitteena on 
olla ravinteiden kierrätyksen edelläkävijä (MMM 2011: Suomesta ravinteidenkierrätyksen mallimaa).  

Kotieläinten lanta oli Suomessa pitkään pääasiallinen lannoite aina väkilannoitteiden saapumiseen 
asti. 1900-luvun alussa väkilannoitteita kehitettiin kasvavan kemiantietämyksen avulla, mutta niitä pääs-
tiin hyödyntämään suuremmassa mittakaavassa vasta toisen maailmansodan jälkeen. Myös käymälä-
tuotosten hyödyntäminen peltoviljelyssä väheni mineraalilannoitteiden ja vesikäymälöiden yleistymisen 
myötä (Pakula ym. 2016). Mineraalilannoitteiden tultua markkinoille lannan lannoitekäyttö väheni, ja 
samalla sen arvostus on laskenut (Nordling 2016). Kotieläinten lantaa pidettiin ruuan tuotannon jättee-
nä, jonka levittäminen pelloille saastuttaa vesistöjä ja on yksi maatalouden merkittävimmistä ympäris-
töhaitoista (Nordling 2016). Lanta on kuitenkin hyvä maanparannusaine ja orgaaninen lannoite, jonka 
avulla voidaan vähentää mineraalilannoitteiden käyttöä (Luostarinen ym. 2011a). Myös ihmisvirtsaa 
voitaisiin hyödyntää peltoviljelyssä, mutta tällä hetkellä lainsäädäntö ei salli virtsan tai käymäläkompos-
tin kaupallista lannoitekäyttöä pelto- tai puutarhaviljelyssä (Pakula ym. 2016, Viskari ym. 2016).  

Mineraalilannoitteita on käytetty jo yli sadan vuoden ajan, ja toisen maailmansodan jälkeen niiden 
käyttö on kasvanut voimakkaasti (Lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsaus 2008). Suomessa käyte-
tään vuosittain mineraalilannoitteina noin 11 000 tonnia fosforia ja 152 000 tonnia typpeä (Marttinen 
ym. 2017). Mineraalilannoitteiden hinnat ovat pysyneet kohtuullisina eikä niiden saatavuutta ole pidetty 
ongelmana (Lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsaus 2008). Lisäksi mineraalilannoitteiden käytet-
tävyys ja annosteltavuus ovat lisänneet niiden käyttöä (Avnimelech 1986). Mineraalilannoitteiden val-
mistus aiheuttaa kuitenkin suuria päästöjä ilmakehään, vesistöihin sekä maaperään (Basosi ym. 2014). 
Mineraalilannoitteiden on arveltu vastaavan 1,2 % vuosittaisesta energiankulutuksesta ja tuottavan vas-
taavan määrän kasvihuonekaasupäästöjä (Kongshaug 1998). Lisäksi mineraalilannoitteissa käytetyn 
fosforin saatavuus on haasteellista, sillä fosforiesiintymät ovat jakautuneet epätasaisesti (Reijnders 
2014). Mineraalilannoitteista luopumisen puolesta puhuvat myös tavoitteet siirtyä omavaraiseksi lan-
noitteiden valmistuksen suhteen.  

Kierrätyslannoitteilla on useita suotuisia ominaisuuksia mineraalilannoitteisiin nähden. Useissa tut-
kimuksissa kierrätyslannoitteiden on todettu lisäävän maaperän biologista aktiivisuutta (esimerkiksi Tao 
ym. 2015; Liu ym. 2016) ja lisäävän maaperään orgaanisena aineena sitoutuneen hiilen määrä (Liu ym. 
2016, Li ym. 2018). Maan orgaanisen aineen vähenemisen vuoksi viljelymaat köyhtyvät ja maatalouden 
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hiilidioksidipäästöjä lisääntyvät (Heikkinen ym. 2012). Maaperään sitoutuneen hiilen lisääminen paran-
taa paitsi maaperän rakennetta, myös hillitsee ilmastonmuutosta.  

Väkilannoitteiden käytön vähentäminen ja kierrätyslannoitteiden käytön edistäminen vaatii toimen-
piteitä lannan ja muiden kierrätyslannoitteiden raaka-aineina käytettävien biomassojen käytettävyyden 
ja kuljetettavuuden kehittämiseksi. 

Tämän raportin tavoitteena on lisätä tietoa suomalaisten ruuantuottajien suhtautumisesta kierrätys-
lannoitteiden käyttöön ja kartoittaa heidän kokemuksiaan kierrätyslannoitteiden käytöstä. 
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Kierrätyslannoitteiden raaka-aineet ja niiden prosessointi 

Kierrätyslannoitteiden raaka-aineeksi soveltuvat biomassat 
Kierrätyslannoitteen raaka-aineena voidaan käyttää hyvin erilaisia biomassoja. Tuotantoeläinten lantaa 
muodostuu Suomessa huomattavia määriä (17 300 000 t /vuosi) (Kuva 1; Marttinen ym. 2017), minkä 
vuoksi se on yksi merkittävin kierrätyslannoitteiden raaka-aine. Suurin osa lannasta on peräisin lypsy-
lehmistä (Luostarinen ym. 2018). Lantojen koostumukseen vaikuttavat useat eri tekijät, erityisesti lan-
nan käsittely navetassa. Lietelantaa muodostuu erityisesti nauta- ja sikatiloilla, joissa kuiva-
ainepitoisuus jää vähäiseksi pesuvesien ja vähäisen kuivikekäytön vuoksi (Luostarinen ym. 2018). Kui-
valantajärjestelmässä virtsa kerätään omaan säiliöönsä ja vain pieni osa virtsasta imeytyy kuivikkeeseen 
(Luostarinen ym. 2018).  

Lanta sisältää suuria määriä fosforia ja typpeä, ja sen käsittelyä kierrätyslannoitteiksi tulisikin lisätä 
huomattavasti (Marttinen ym. 2017). Lannan korkea fosforipitoisuus on tällä hetkellä lannoitekäyttöä 
rajoittava tekijä, mutta lannan jakeistuksen avulla lannoitekäyttöä voidaan edistää (Luostarinen ym. 
2011b). Lannan hyödyntämistä hankaloittaa sen keskittyminen kotieläinvaltaisille alueille, jolloin lantaa 
muodostuu alueilla, joilla ei ole riittävästi peltoalaa lannan levittämiseen (Luostarinen ym. 2018). Vas-
taavasti peltovaltaisilla alueilla ei välttämättä muodostu riittävästi lantaa peltojen lannoittamiseksi. Pro-
sessoinnilla voidaan korjata myös tätä epätasapainoa, sillä prosessoinnin avulla lannan kuljettamisen 
kannattavuus paranee.  

 
Kuva 1. Ravinnerikkaiden biomassojen muodostuminen Suomessa (Marttinen ym. 2017) 

Viljelykierrosta käyttämättä jäävää ylijäämä- tai suojavyöhykenurmea voidaan hyödyntää kierrätyslan-
noitteiden raaka-aineena. Ylijäämänurmia muodostuu vuosittain 1 510 000 tonnia (Marttinen ym. 2017). 
Nurmi soveltuu hyvin biokaasulaitoksen (Kuva 2) syötteeksi (Pahkala ja Lötjonen 2012).  
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Kuva 2. Biokaasulaitos voi hyödyntää monenlaisia raaka-aineita ja tuottaa energian ohella kierrätyslannoitteita 
(kuva: Tuuli Myllymaa) 

 
Suomessa muodostuu runsaasti puhdistamolietteitä, noin 667 000 tonnia vuodessa (Marttinen ym. 

2017). Vuonna 2016 noin 40 % käsitellystä lietteestä hyödynnettiin maataloudessa, mutta määrä saattaa 
olennaisesti muuttua, koska puhdistamolietettä sisältävien lannoitevalmisteiden käyttöä on alettu rajoit-
tamaan sopimusviljelyssä (Vesitalousyhdistys 2017).  

Teollisuudessa ja asutuksessa muodostuu biojätteitä vuosittain noin 809 000 tonnia (Marttinen ym. 
2017). Biojätteestä saadaan kompostoimalla multaa, mutta se soveltuu myös mädätykseen (Manninen 
ym. 2017). Biojätteen osuus yhdyskuntajätteestä on ollut noin kolmasosa ja määrän arvioidaan pysyvän 
ennallaan myös tulevaisuudessa (Salmenperä ym. 2015).  

Metsäteollisuuden prosesseissa muodostuvat sivuvirrat sisältävät ravinteita, joita voidaan käyttää 
kierrätyslannoitteiden raaka-aineina tai hyödyntää lannoitteena sellaisenaan (Apila Group 2013).  Met-
säteollisuuden lietteitä muodostuu vuositasolla 578 000 tonnia (Marttinen ym. 2017). Eräs merkittä-
vimmistä metsäteollisuuden sivuvirroista on biopolttoaineiden polton yhteydessä muodostuva tuhka, 
jota syntyi massa- ja paperiteollisuudessa 184 000 kuiva-aine tonnia vuonna 2012 (Metsäteollisuuden 
ravinteet… 2013). Määrän oletetaan kasvavan uusiutuvan energian käytön lisääntyessä (Metsäteollisuu-
den ravinteet… 2013). Peltokäyttöön soveltuvia tuhkia muodostuu Suomessa arvioiden mukaan 60 000 
tonnia vuodessa (Tuhkainfo 2018).  Puhtaan puun polton yhteydessä muodostunutta tuhkaa voidaan 
pitää jopa kalkin arvoisena lannoitteena (Tuhkainfo 2018). Myös metsäteollisuuden lietteitä voitaisiin 
hyödyntää viljelyssä ja niitä riittäisi levitettäväksi jopa 100 000 hehtaarille (Lukkari 2017).  

Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja muodostuu noin 259 000 tonnia vuodessa (Marttinen ym. 2017). 
Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen vähentäminen on haastavaa, sillä niitä, kuten esimerkiksi kasvisten 
kuoria, mäskiä, jätehiivaa, sisäelimiä sekä jänteisempiä ja rasvaisempia eläimen osia, syntyy vääjäämät-
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tä elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä (Berg 2016). Joitakin sivuvirtoja voidaan jalostaa elintarvi-
keteollisuuden tuotteiksi, käyttää rehueläinten ravintona tai viedä ulkomaille, jossa ne soveltuvat pa-
remmin paikalliseen ruokakulttuuriin (Berg 2016). Ravinnoksi sopimatonta biomassaa voidaan kompos-
toida tai käyttää esimerkiksi biokaasun tuotannossa. 

Vesistöissä ravinteita on sitoutunut erilaisiin eliöihin, kuten esimerkiksi leviin, kaloihin ja kasvei-
hin. Näitä voitaisiin esimerkiksi ruoppauksen tai hoitokalastuksen avulla hyödyntää myös kierrätyslan-
noitteiden valmistuksessa, mutta toistaiseksi käyttö on ollut vähäistä (Hyvärinen ym. 2017). 

Biomassojen prosessointi 
Osa kierrätyslannoitteiden raaka-aineista (esim. tuotantoeläinten lanta) soveltuu lannoitekäyttöön sellai-
senaan. Suuri osa lannoituskäyttöön menevistä biomassoista on kuitenkin tarpeen prosessoida lannoite-
käytön optimoimiseksi.  Prosessoinnissa voidaan lisäksi tuottaa energiaa, varmistaa ravinteiden käyttö-
kelpoinen olomuoto, tehostaa ravinteidenkierrätystä, minimoida haitta-aineita, ja vähentää haitallisia 
ympäristövaikutuksia (MTK 2017). 

Lantaa muodostuu usein alueilla, jossa ei ole riittävästi sopivaa levitysalaa (Ventelä ym. 2014), jol-
loin lannan kuljettamisen kustannukset tekevät lannan hyödyntämisestä taloudellisesti kannattamatonta. 
Lannan ja muiden biomassojen lannoitekäyttöä voidaan edistää prosessoinnin avulla. Prosessoinnin 
tavoitteena on parantaa lannan ja lietteiden kuljetettavuutta sekä niiden lannoiteominaisuuksia. Biokaa-
sun tuotannon yhteydessä saadaan kierrätyslannoitteiden ohella myös energiaa, jota voidaan hyödyntää 
laitoksessa tai myydä. Lannan ja lietteiden prosessoinnit voidaan jakaa biologisiin, kemiallisiin ja fysi-
kaalisiin tekniikoihin (Taulukko 1, Luostarinen ym. 2011b). Prosessoinnin avulla voidaan tuoda mark-
kinoille uusia kierrätyslannoitteita. 

 
Taulukko 1. Biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten prosessien tavoitteet (Luostarinen ym. 2011b). 
 

Ympäristöteknologian prosessi Prosessoinnin tavoitteet 
Biologiset prosessit  
Biokaasuteknologia Stabilointi, liukoisen typen määrän lisääminen. Biokaasua energiakäyt-

töön. 
Kompostointi Stabilointi 

Ilmastus Orgaanisen aineen poisto 

Nitrifikaatio-denitrifikaatio Typen poisto jäte ja rejektivesistä 

Vaihtoehtoiset typenpoistoprosessit Typen poisto jäte ja rejektivesistä 

Biologinen fosforin poisto Fosforin poisto jäte ja rejektivesistä 

Kemialliset prosessit  
Termokemiallinen käsittely Hygienisointi tai sterilointi, hajoavuuden lisääminen 

Terminen kaasutus Materiaalin määrän vähentäminen, lisäksi energiantuotto 

Fosforin ja kiintoaineen saostus ja/tai kiteytys Fosforin kiintoaineen poisto ja/tai talteenotto väkevöinnillä eri jakee-
seen 

Fysikaaliset prosessit  
Terminen käsittely Hygienisointi tai sterilointi, materiaalin hajoavuuden lisääminen 

Erotusprosessit Erottelu kuiva- ja nestejakeeseen 

Ammoniakin strippaus Typen poista ja/tai talteenotto väkevöimällä eri jakeeseen 

Kalvotekniikat Orgaanisen aineen ja ravinteiden poisto ja/tai talteenotto eri jakeisiin 

Ultraääni Materiaalin hajoavuuden lisääminen ja hygienisointi 
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Kirjallisuuskatsaus ruuantuottajien näkemyksistä 
kierrätyslannoitteiden käytöstä 

Jensenin ym. (2017) tekemän katsauksen perusteella eurooppalaisia selvityksiä ruuantuottajien näke-
myksistä kierrätyslannoitteiden käytöstä on varsin vähän saatavilla. Muutamia kuitenkin löytyy ja nii-
den tuloksista on kerrottu seuraavassa. 

Tanskalaisessa tutkimuksessa (Case ym. 2016) kartoitettiin tanskalaisten viljelijöiden (452 vastaa-
jaa) lannan ja muiden kierrätyslannoitteiden käyttöä. Enemmistö vastaajista (72 %) ilmoitti käyttävänsä 
vähintään yhtä kierrätyslannoitetta. Pääasiassa hyödynnettiin naapuritilojen lantaa, mutta myös proses-
soitua lantaa sekä jätepohjaisia kierrätyslannoitteita. Suurin osa arvioi hyödyntävänsä kierrätyslannoit-
teita samoissa määrin myös tulevaisuudessa, mutta osa arvioi käytön lisääntyvän. Lähes puolet olisi 
valmis hyödyntämään kierrätyslannoitteita sellaisessa muodossa, joita ei ole tällä hetkellä saatavilla. 
Erityisesti prosessoidulla lannalle olisi kysyntää. Kierrätyslannoitteiden tärkeimmiksi hyödyiksi nähtiin 
maan rakenteen kohentuminen, alhaiset kustannukset ja helppo saatavuus. Vastaajien näkemyksen mu-
kaan suurimmat haasteet kierrätyslannoitteiden hyödyntämiselle olivat hajuhaitat, ravinnepitoisuuteen 
liittyvät epävarmuudet, saatavuuteen ja levitykseen liittyvät haasteet ja levityksen korkeat kustannukset. 
Englantilaisessa tutkimuksessa King ym. (2013) arvioivat suurimmiksi haasteiksi hajuhaitat, maaperän 
suolaantumisen ja terveysriskit (patogeenit, epäpuhtaudet).  

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen perusteella viljelijöiden (138 vastaajaa) halukkuuteen käyttää 
lantaa lannoitteena vaikuttivat kuljetuskustannukset, hajuhaitat ja tietoisuus muiden viljelijöiden lan-
nankäytöstä sekä maanviljelyn lisäksi saadut tulot (Núñez ja McCann 2004). Toisen yhdysvaltalaisen 
tutkimuksen mukaan (Battel 2006) nuoret viljelijät (alle 50-vuotiaat) ja viljelijät joilla oli käytössään 
suurehkot maa-alat (yli 161 hehtaaria) olivat huolissaan lannan käytön negatiivisista vaikutuksista, ku-
ten rikkakasvien siemenistä ja maan tiivistymisestä. Nuoret viljelijät olivat halukkaampia hyödyntämään 
lantaa jos sitä olisi saatavilla ilman kustannuksia. Viljelijät, joilla oli käytössään suuret peltoalat, olivat 
huolissaan siitä, miten lannan käyttö vaikuttaa viljelytoimenpiteisiin. 

Tur Cardona ym. (2015) kartoittivat viljelijöiden suhtautumista väkilannoitteiden korvaamiseen 
biopohjaisilla lannoitteilla kahdeksassa EU-maassa. Kyselyn tulosten perusteella tärkeimpinä kriteereinä 
pidettiin alhaista hintaa ja sopivaa typpipitoisuutta. Myös hygienisointia ja orgaanisen hiilen osuutta 
pidettiin tärkeinä. 

Sidosryhmien suhtautumista lannan käsittelyyn arvioitiin Tanskassa, Italiassa, Hollannissa ja Es-
panjassa (Hou ym. 2018). Hallituksen säädösten nähtiin olevan avaintekijä lannan käsittelyyn siirtymi-
sessä kaikissa neljässä maassa. Suurimpia esteitä prosessointiteknologioiden käyttöönotolle nähtiin ole-
van korkea hankintahinta, prosessoinnin kustannukset ja pitkä takaisinmaksuaika. Tässä selvityksessä 
hajuhaitat ja terveysriskit arveltiin vähemmän merkityksellisiksi tekijöiksi.  

Myös suomalaisten ruuantuottajien näkemyksiä on kartoitettu, mutta näissä vastaajamäärä on sup-
peampi kuin edellä kuvatuissa selvityksissä. Ventelä ym. (2014) haastattelivat 23 viljelijää Etelä- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Kyselyn perusteella reilu puolet vastaajista hyödynsi naudan tai sian lietelantaa 
tai naudan kuivalantaa lannoitteena. Myös muut haastateltavat käyttäisivät lantaa jos sitä olisi saatavilla. 
Jopa 90 % haastatelluista viljelijöistä olisi halukkaita hyödyntämään lantaa. Vastaajat, jotka eivät olleet 
halukkaita käyttämään lantaa, perustelivat vastaustaan toteamalla, että lannan hyödyntäminen lisäisi 
työmäärää. Nämä vastaajat eivät kuitenkaan harjoittaneet maanviljelyä päätoimisena elinkeinona, minkä 
vuoksi lannan hyödyntämisen avulla saavutettavat mahdolliset kustannussäästöt eivät lisänneet motivaa-
tiota hyödyntää lantaa. Myös maan tiivistyminen mainittiin yhdeksi lannan hyödyntämisen ongelmaksi. 
Vastaajat kuitenkin arvioivat lannan käytöllä olevan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Erityisen tärkeänä 
pidettiin kustannussäästöjä, vaikka vastaajat eivät olleet tehneet yksityiskohtaisia laskelmia oletetuista 
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säästöistä. Myös maan rakenteen kohentuminen lannan hyödyntämisen myötä nähtiin positiivisena piir-
teenä. Haitoiksi arvioitiin lisääntyvät rikkakasviongelmat erityisesti luomupelloilla. Lanta kuljetettiin 
pääasiassa lähiseudulta, ja logistiikasta vastasi yleensä urakoitsija. Multauksen hyödyn arveltiin vaaran-
tuvan järeiden koneiden aiheuttaman tiivistymisen vuoksi. Logistiikan kehittäminen koettiin tärkeim-
mäksi kehittämistarpeeksi lannan käytön edistämiseksi laajemmalla alueella. Lisäksi yhteistyötä koti-
eläin- ja kasvinviljelytilojen välillä tarvittaisiin lisää. Lannan vastaanottotuki olisi monen vastaajan 
mielestä hyvä kannustin.   

Kaljonen (2014) haastatteli lantaa luovuttavien ja vastaanottavien tilojen edustajia. Lisäksi järjestet-
tiin työpaja, johon osallistui mm. laitevalmistajia, maatalousneuvojia ja tutkijoita. Tärkeimmäksi lannan 
käytön lisäämistä edistäväksi tekijäksi todettiin lannan laadun ja saatavuuden takaaminen. Monet kasvi-
tilalliset kertoivat turhautuneensa lannan toimittamiseen liittyviin ongelmiin. Kaikki haastatellut ja työ-
pajaan osallistujat olivat kuitenkin yksimielisiä lannan hyödyntämiseen liittyvistä arvoista. Lannan käy-
tön nähtiin lisäävän maaperän humusta ja eliötoimintaa. Lanta kuuluu maatalouden sisäiseen ravinteiden 
kiertoon, ja sen hyötykäyttöä tulisi lisätä. Osa keskustelijoista oli huolissaan lannan käyttöön liittyvistä 
ympäristöriskeistä ja toivoi tiukkoja rajoja lannan tarpeenmukaiselle käytölle. Osa vastaajista uskoi 
lannan vahvemman tuotteistamisen tarjoavan ratkaisuja lannan kestävään käyttöön. Tavoitteena olisi 
saada lannasta kilpailukykyinen tuote muiden maataloustuotteiden rinnalle. Jalostusteknologioiden ar-
veltiin kuitenkin tarvitsevan mittavia investointeja.  

Kivelän ym. (2005) tekemän suppean kyselytutkimuksen mukaan viljelijät (13 vastaajaa) olivat 
pääosin tyytyväisiä lihaluujauhon käyttöön. Lihaluujauholla lannoitettujen kasvustojen arveltiin olevan 
tummempia ja lehtevämpiä kuin lannoittamattomien. Viljakasvuston raportoitiin olleen paikoin niin 
rehevää että rikkakasvit peittyivät. 

Pienen, vuonna 2000 toteutetun kyselytutkimuksen (20 vastaajaa joista enemmistö luomuviljelijöi-
tä) perusteella tuhkan käytön motiivina oli nopea kalkitusvaikutus (Tuhka Hukka Oy 2018). Tuhkaa 
pidettiin myös edullisena maanparannusaineen ja kaliumin ja fosforin sekä hivenaineiden lisääjänä. 
Haasteeksi koettiin raskasmetallit ja tuhkan saatavuus. Vain yksi vastaaja koki tuhkan kuljetuksen ja 
levityksen hankalaksi. Vastaajat olivat todenneet pellon pH:n nousseen. Fosforin, kaliumin ja hivenai-
neiden määrissä ei todettu yhtä selkeitä muutoksia, sillä osa vastaajista raportoi arvojen nousseen, mutta 
joillakin arvot olivat laskeneet tai pysyneet muuttumattomina. Vastanneista viljelijöistä 11 ilmoitti sato-
tasojen nousseen ja viidellä ei ollut vaikutusta satotasoihin. Enemmistö vastaajista (18) oli kiinnostunei-
ta käyttämään tuhkaa myös tulevaisuudessa. 

Näiden selvitysten perusteella ruuantuottajat suhtautuvat pääasiassa myönteisesti kierrätyslannoit-
teiden ja erityisesti lannan käyttöön. Lisäksi niiden käyttöastetta haluttaisiin lisätä. Kierrätyslannoittei-
den käyttöön oltiin siis pääasiassa tyytyväisiä, mutta niihin liittyvistä riskeistä oltiin huolissaan. Kierrä-
tyslannoitteiden aiheuttamat kustannukset, niiden hankinnan ja levittämisen helppous sekä hajuhaittojen 
hallinta ovat tärkeitä tekijöitä kierrätyslannoitteiden käytön edistämisessä.  
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Kyselyn toteutus ja tulokset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten ruuantuottajien näkemyksiä ja kokemuksia 
kierrätyslannoitteiden käytöstä. Lisäksi kartoitettiin, millaisia tietotarpeita ruuantuottajilla on ja mitkä 
ovat kierrätyslannoitteiden käytön esteet.  

Kyselylomake suunniteltiin hanketoimijoiden yhteistyönä keväällä 2017. Kysely toteutettiin säh-
köisen Webropol-kyselyohjelmiston avulla. Kyselyä markkinoitiin toimittamalla vastauslinkki tuotta-
jayhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, sekä kuntien maataloussihteereille, jotka välittivät vastaus-
linkkiä oman alueensa ruuantuottajille.  

Kyselyn ensimmäisessä osiossa tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä kierrätyslannoitteista seitse-
mänportaisen Likert-asteikon avulla, ja lisäksi mukana oli kierrätyslannoitteiden imagoon liittyviä ky-
symyksiä (Liite 1). Toisessa osiossa vastaajaa pyydettiin vastaamaan ainoastaan jos hänellä oli koke-
musta kierrätyslannoitteiden käytöstä. Tämän osion tavoitteena oli kerätä kierrätyslannoitteita 
käyttäneiden ruuantuottajien näkemyksiä ja kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytöstä. Seuraavaksi 
vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka tärkeinä he pitivät kierrätyslannoitteiden eri ominaisuuksia. Vii-
meisessä osiossa tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä kierrätyslannoitteiden käytön edistämistoimenpi-
teistä.  

Taustatiedot vastaajista 
Kyselyyn saatiin yhteensä 649 vastausta, jossa kaikkiin tai lähes kaikkiin kysymyksiin oli vastattu. Eni-
ten vastauksia saatiin Pohjois-Savosta (75 kpl), Varsinais-Suomesta (65 kpl) ja Pohjois-Karjalasta (58 
kpl) (Taulukko 2). Eniten kiinnostusta kysely herätti Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-
Karjalassa, sillä näissä maakunnissa vastattiin selvästi eniten suhteessa alueen maatalous- ja puutar-
hayritysten lukumäärään. Uudeltamaalta ja Hämeestä puolestaan saatiin vähiten vastaajia suhteessa 
ruuantuottajien määrään. Yli puolet vastaajista ilmoitti toimialakseen viljan viljelyn (379) (Taulukko 3). 
Enemmistö vastaajista oli päätoimisia viljelijöitä (407 kpl, 61 % vastaajista), ja sivutoimisia viljelijöitä 
oli lähes kolmannes vastaajista. Vastaajilla oli mahdollisuus valita toimialaksi useita vaihtoehtoja. Esi-
merkiksi kotieläintilat, jotka tuottavat itse rehunsa ovat sekä viljelijöitä että karjatilallisia. Vastanneista 
20 % oli luomuviljelijöitä, ja moni vastaaja (93 kpl) harkitsi siirtymistä luomuviljelyyn. Kaikki vastaajat 
eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, mikä rajoitti kyselyn analysointia. 

Koska kyselyä markkinoitiin laajasti eri kanavia hyödyntäen, ei ole mahdollista arvioida, kuinka 
monelle ruuantuottajalle kyselyn osallistumislinkki lähetettiin. Tämän vuoksi kyselyn vastausprosenttia 
ei voida määrittää. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotietojen mukaan maa- ja puutarhatalous työl-
listi vuonna 2016 Suomessa noin 116 000 henkilöä, joista 46 500 oli viljelijöitä tai yhtymien osakkaita 
(Luke 2017) eli kyselyn avulla tavoitettiin noin 0,6 % kohderyhmästä. 
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Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden lukumäärät maakunnittain. 
 

Maakunta Vastaajia  Vastaajien 
osuus 

Pohjois-Savo 75 kpl 11,56 % 
Varsinais-Suomi 65 kpl 10,02 % 
Pohjois-Karjala 58 kpl 8,94 % 

Etelä-Pohjanmaa 55 kpl 8,47 % 
Pohjois-Pohjanmaa 54 kpl 8,32 % 
Satakunta 44 kpl 6,78 % 
Keski-Suomi 44 kpl 6,78 % 
Etelä-Karjala 43 kpl 6,63 % 
Pirkanmaa 38 kpl 5,86 % 

Pohjanmaa 31 kpl 4,78 % 
Kymenlaakso 30 kpl 4,62 % 
Etelä-Savo 28 kpl 4,31 % 
Keski-Pohjanmaa 24 kpl 3,70 % 
Lappi 18 kpl 2,77 % 
Uusimaa 16 kpl 2,47 % 

Kainuu 13 kpl 2,00 % 
Päijät-Häme 7 kpl 1,08 % 
Kanta-Häme 6 kpl 0,92 % 
YHTEENSÄ 649 kpl 100 % 

 

Taulukko 3. Vastaajien ilmoittamat tuotantosuunnat. Osa vastaajista ilmoitti useamman tuotantosuunnan, joten 
vastausten summa on suurempi kuin kyselyyn vastanneiden lukumäärä. 
 
Tuotantosuunta Vastauksia 
Viljanviljely 379 
Muu kasvinviljely 192 
Lypsykarja 100 
Muu nautakarja 83 
Hevostila 23 
Avomaa 19 
Lammas ja vuohitilat 13 
Sikatalous 12 
Sekamuotoinen 12 
Siipikarjatalous 7 
Kasvihuonetila 6 
Muu, mikä: 19 

 
 
Vastaajat ilmoittivat lannoitettavaa pinta-alaa olevan yhteensä 37 466 hehtaaria (keskiarvo 66 heh-

taaria), joista 20 262 hehtaarilla (keskiarvo 41 hehtaaria) voisivat ajatella käyttävänsä kierrätyslannoit-
teita. Moni vastaaja ei kuitenkaan osannut määritellä pinta-alaa, jolla voisivat ajatella käyttävänsä kier-
rätyslannoitteita, sillä siihen vaikuttavat monet tekijät, erityisesti hintataso. Lähes kolmannes (188 
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vastaajaa) vastaajista olisi valmis levittämään kierrätyslannoitteita koko peltoalalleen. Vaikka vastaajat 
suhtautuivat kierrätyslannoitteiden käyttöön myönteisesti, he myös kertoivat että kierrätyslannoitteista 
tarvitaan lisää tutkimustietoa (68 % vastanneista eli yhteensä 443 vastaajaa) ja kokemusperäistä tietoa 
esimerkiksi muilta viljelijöiltä (67 % vastanneista eli 436 vastaajaa). 
 
 
”Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta tarvitaan konkreettisia tutkimus- ja koetuloksia ennen laajamittaista kaupal-
lista lanseerausta.” 
 
”Pitkittäistutkimuksia tarvitaan. Luomuviljelyyn esim. jäämät muodostavat ongelmaa. Asia ei ole yksiselitteinen, 
vaan lisää kokemuksia ja tutkimuksia tarvitaan. Ei liian äkkinäisiä ratkaisuja.” 
 
”Itse olen luomuviljelijä vailla karjaa. Minulta puuttuu siis omavarainen orgaaninen lannoitus. Olen kiinnostunut 
käyttämään biokaasulaitoksen lannoitetuotteita hyödykseni, kunhan saisin niistä lisätietoa, kuten mikä on hinta ja 
kuljetetaanko asuinkuntaani?” 
 

Vastaajien näkemyksiä kierrätyslannoitteiden ominaisuuksista  
Kyselyn alussa kartoitettiin, millaisia näkemyksiä vastaajilla oli kierrätyslannoitteiden ominaisuuksista 
ja käyttömahdollisuuksista (Kuva 3). Vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä, joihin he saattoivat vastata 
seuraavaa seitsemänportaista asteikkoa käyttäen, joista 1 = vahvasti eri mieltä ja 7 = vahvasti samaa 
mieltä. Lisäksi oli mahdollista vastata EOS = En osaa sanoa. 

Vastaajat pitivät tärkeänä, että viljelijän ja kierrätyslannoitteiden valmistajien välistä yhteistyötä 
edistetään. Sen arvioitiin olevan edellytys kierrätyslannoitteiden käytön lisäämiselle. Enemmistö 
vastannaisesta oli vahvasti sitä mieltä, että kierrätyslannoitteiden käyttöä voidaan edistää yhteistyön 
avulla. Kierrätyslannoitteiden arvioitiin myös tukevan mineraalilannoitteiden käyttöä, sillä yli 
kolmannes vastanneista  oli vahvasti  sitä mieltä, että kierrätyslannoitteet ovat hyvä lisä 
väkililannoitteiden käytön rinnalle. Kierrätyslannoitteiden käytön uskottiin parantavan maan laatua ja 
rakennetta väkilannoitteisiin verrattuna ja edistävän maan kasvukuntoa ja sadontuottokykyä. Niiden 
arvioitiin myös tukevan luomutuotantoon siirtymistä. Kierrätyslannoitteiden levittämisen hankaluudesta 
tai helppoudesta ei oltu yksimielisiä, vaan molempia näkemyksiä esiintyi. Kierrätyslannoitteiden 
laadusta ei myöskään ollut yhtenevää näkemystä. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös, millaiset lannoitteen ravinnesuhteet (typpi-fosfori-kalium) tulisi olla, 
jotta ne soveltuisivat käytettäväksi vastaajan tilalla. Yhteensä 202 ravinnesuhdetta määriteltiin numeeri-
sesti.  Joillekin vastaajille ravinnesuhde ei ollut erityisen olennainen tekijä, vaan he arvelivat voivansa 
täydentää lannoitusta mineraalilannoitteiden avulla. Moni vastaaja totesi, että kierrätyslannoitteiden 
ravinnesuhteiden tulisi vastata nykyisten väkilannoitteiden ravinnesuhteita. Vastaajilla oli myös muita 
toiveita kierrätyslannoitteiden ominaisuuksien suhteen. Erityisesti vastaajat toivoivat kohtuullista hinta-
tasoa, hajuttomuutta ja helppoa levitettävyyttä. Kierrätyslannoitteissa ei saisi myöskään olla lääkejää-
miä.  
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Vastaajien mielestä rakeinen käyttömuoto olisi soveltuvin, sillä jopa 78 % arvioi rakeisen käyttö-
muodon olevan soveltuvin omalle tilalle. Myös kuivalantamainen, pilleröity ja nestemäinen arveltiin 
soveltuviksi käyttömuodoiksi. Muiksi soveltuviksi käyttömuodoiksi tunnistettiin pienpelletti, suursäkki 
ja lietelantaan liukeneva. Lisää tietoa eri tuotantosuunnan vastaajien (viljanviljelijät ja kotieläintilat) 
näkemyksistä ja tarpeista on saatavilla Seppänen ym. (2018) raportissa.  

 
Kuva 3. Vastaajien näkemyksiä kierrätyslannoitteiden ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista. 

Kierrätyslannoitteisiin liittyvät ennakkoluulot  
Vastaajat vierastivat erityisesti yhdyskuntien jätevesilietteiden käyttämistä kierrätyslannoitteiden raaka-
aineena (454 vastaajaa, 70 % vastanneista) sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja (esim. teurasjätteet) 
(210 vastaajaa, 32 % vastanneista), kompostoitua käymäläjätettä (189 vastaajaa, 30 % vastanneista) ja 
hygienisoitua ihmisvirtsaa (185). Vähiten vierastettiin eläinten lannan (8 vastaajaa, 1 % vastanneista) ja 
maatalouden muiden sivuvirtojen hyödyntämistä (15 vastaajaa, 2 % vastanneista) (Kuva 4).  

 

Vastaajat olettivat myös asiakkaidensa vierastavan yhdyskuntien jätevesilietteiden, hygienisoidun ih-
misvirtsan, kompostoidun käymäjätteen käyttämistä kierrätyslannoitteiden raaka-aineena (Kuva 5).  
Asiakkaiden arveltiin suhtautuvan kielteisemmin eri raaka-aineiden käyttöön kuin ruuantuottajien, mutta 
esimerkiksi lannan ja muiden maatalouden sivuvirtojen käyttöä ei arveltu vierastettavan.   
 
 
”Hyväksyykö sadon käyttäjä kierrätyslannoitteet. Oman luulon mukaan myllyt eivät innostu niistä.” 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan laatua ja…

Kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan…

Kierrätyslannoitteiden lannoitusvaikutus on arvoitus.

Kierrätyslannoitteet eivät yksin riitä takaamaan…

Kierrätyslannoitteiden varastoiminen tilalla on…

Kierrätyslannoitteet ovat hyvä lisä…

Kierrätyslannoitteiden saatavuus on epävarmaa.

Kierrätyslannoitteet ovat parempia lannoitteita kuin…

Kierrätyslannoitteiden levittäminen on hankalaa.

Kierrätyslannoitteiden käyttö edistää siirtymään…

Kierrätyslannoitteiden laatuun ei voi luottaa.

Kierrätyslannoitteita käyttämällä voidaan saavuttaa…

Kierrätyslannoitteiden käyttöä voidaan edistää…
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Kuva 4. Ruuantuottajien määrä, jotka vierastivat tiettyjä kierrätyslannoitteiden raaka-aineita. Lisäksi vastaajat ar-
vioivat asiakkaiden suhtautumisesta kierrätyslannoitteiden raaka-aineisiin.  
 

Joihinkin kierrätyslannoitteisiin arvioitiin liittyvät myös turvallisuusriskejä (Taulukko 4). Näiden osalta 
esiintyi kuitenkin paljon EOS-vastauksia, joten vastaajien prosenttiosuudet suhteutettiin vastanneiden 
määrään (kysymyksestä riippuen EOS-vastaajien määrä 3-17 %). Erityisesti yhdyskuntien jätevesiliet-
teiden käyttöön arveltiin liittyvän turvallisuusriskejä (esim. raskasmetallien, lääkejäämien tai mikrobio-
logisten tekijöiden takia) (535 vastaajaa eli 84 % kysymykseen vastanneista, EOS vastauksia 9 %). 
Myös teollisuuden biohajoavien jakeiden ja sivuvirtojen (269 vastaajaa, 43 % vastanneista, EOS vasta-
uksia 23 %), hygienisoidun ihmisvirtsan (264 vastaajaa, 43 % vastanneista, EOS-vastauksien osuus 15 
%) ja kompostoidun käymäläjätteen (248 vastaajaa, 41 % vastanneista, EOS vastausten osuus 15 %) 
arveltiin sisältävän turvallisuusriskejä. Avoimissa vastauksissa mainittiin myös huoli mikromuovin pää-
tymisestä peltoihin kierrätyslannoitteiden mukana. 

 
”Jos ravinteet saa kilpailukykyiseen hintaan levityskustannukset huomioon ottaen ei ole väliä, mistä ne tulevat. 
Kuitenkin hiukan lääke- ja raskasmetallijäämät arveluttavat.” 
 
”Paljon maatalouden ammattilehdissä on ollut juttua jätevesilietteiden sisältämistä palonestoaineista ja muovin 
pehmentimistä joista kukaan ei tiedä miten peltomaa näihin aineisiin suhtautuu ja kertyykö niitä maahan.” 
 
”Jätevesilietteitä ja käymäläjätettä lähinnä lääkeainejäämien vuoksi. Asiasta ei ole riittävästi tietoa.” 
 
”Jos biokaasulaitoksen syötteenä käytetään kauppojen elintarvikejätettä pakkauksineen. Tuleeko muovijaetta mä-
dätysjäännöksen mukana peltoon?” 
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Taulukko 4. Kierrätyslannoitteisiin liittyvät turvallisuusriskit. 
 

Sisältyykö mielestäsi seuraavista raaka-aineista valmistettuihin kierrätyslannoitteisiin turvallisuusriskejä 
esim. raskasmetallien, lääkejäämien tai mikrobiologisten tekijöiden takia 

 Kyllä Ei 
Yhdyskuntien jätevesilietteet 535 42 
Teollisuuden biohajoavat jakeet ja sivuvirrat 269 204 
Hygienisoitu ihmisvirtsa 264 259 
Kompostoitu käymäläjäte 248 267 
Elintarviketeollisuuden sivuvirrat 153 358 
Ruokajäte 82 453 
Maatalouden muut sivuvirrat 51 478 
Eläinten lanta 34 555 

 

Kierrätyslannoitteisiin arveltiin liittyvän myös koneisiin ja laitteisiin liittyviä riskejä (Taulukko 5), mut-
ta suuri osa vastaajista ei osannut vastata tähän kohtaan (EOS-vastausten määrä 9-28 %). Koneisiin ja 
laitteisiin liittyviä riskejä (kuten korroosio) arvioitiin olevan erityisesti yhteiskuntien jätevesilietteillä 
(309 vastaajaa, 50 % vastanneista, EOS-vastausten osuus 20 %), hygienisoidulla ihmisvirtsalla (267, 43 
% vastanneista, EOS vastauksien osuus 17 %), eläinten lannalla (223 vastausta, 36 % vastanneista, 
EOS-vastausten osuus 9 %), teollisuuden biohajoavilla jakeilla ja sivuvirroilla (220, 36 % vastanneista, 
EOS- vastausten osuus 28 %) ja kompostoidulla käymäläjätteellä (201, 33 % vastanneista, EOS-
vastausten osuus 17 %). Avoimissa vastauksissa muutama vastaaja totesi, että kaikkiin raaka-aineisiin 
liittyy jonkin verran koneisiin ja laitteisiin liittyviä riskejä, eikä kierrätyslannoitteisiin liity näiden osalta 
suurempia riskejä kuin väkilannoitteiden käytölle.  

 
 

”Kaikkiin raaka-aineisiin liittyy riskejä, taas on kysymys siitä kuinka iso kyseinen riski on ja kuinka sitä voi hallita. 
Riski nähdäkseni on melko pieni näissä tapauksissa on hallittavissa.” 

 
Taulukko 5. Kierrätyslannoitteiden koneisiin ja laitteisiin liittyvät riskit. 

 
Sisältyykö mielestäsi seuraavista raaka-aineista valmistettuihin kierrätyslannoitteisiin konei-
siin ja laitteisiin liittyviä riskejä (korroosioriski; pH, erilaiset yhdisteet)   
  Kyllä Ei 
Eläinten lanta 223 343 
Maatalouden muut sivuvirrat 154 338 
Elintarviketeollisuuden sivuvirrat 168 297 
Ruokajäte 132 365 
Teollisuuden biohajoavat jakeet ja sivuvirrat 220 226 
Yhdyskuntien jätevesilietteet 309 193 
Hygienisoitu ihmisvirtsa 267 247 
Kompostoitu käymäläjäte 201 302 

 
 

Kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytöstä 
Lähes kolmannes vastaajista (202 vastaajaa) oli käyttänyt kierrätyslannoitteita ja heistä suuri osa (139 
vastaajaa eli noin 69 % kyselyyn vastanneista) käyttää kierrätyslannoitteita edelleen. Näistä vastaajista 
neljäsosa oli luomutuottajia.  Kierrätyslannoitteiden käyttäjistä puolet oli määritellyt toimialakseen vil-
jan viljelyn (103 vastaajaa, 51 %). Enimmäkseen vastanneilla oli kokemusta eläinten lannan hyödyntä-
misestä (100 vastaajaa). Muista kierrätyslannoitteista kyselyyn vastanneilla oli varsin vähän kokemuk-
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sia. Esimerkiksi luomulannoitteita oli käyttänyt 29 vastaajaa ja puhdistamolietettä 21 vastaajaa. Ihmis-
peräisten kierrätyslannoitteiden (käymäläkomposti, virtsa) käytöstä oli kokemuksia vain parilla vastaa-
jalla. Tässä kyselyssä saatujen vastausten perusteella kerättyä tietoa kierrätyslannoitusten käyttökoke-
muksista ei siis voi yleistää muihin kierrätyslannoitteisiin, sillä kokemukset kohdistuvat lähinnä eläinten 
lannan hyödyntämiseen.  

Avoimien vastausten perusteella kierrätyslannoitteiden käytön motiivina oli ensisijaisesti parem-
man sadon ja ravinnetason saavuttaminen ja lisäksi kierrätyslannoitteiden edullisempi hinta. Useissa 
avoimissa vastauksissa todettiin, että kierrätyslannoitteiden käytöstä ei saisi koitua lisäkustannuksia 
väkilannoitteisiin nähden. Hinnan pitäisi olla väkilannoitteisiin nähden kilpailukykyinen, jotta kierrätys-
lannoitteiden käyttöön liittyvä mahdollinen lisävaiva tulisi kannattavammaksi.   

 
”Ajatuksena hieno, mutta maatalouden kustannustensietokyky on jo venytetty äärimmilleen. Eli lisäkustannuksia ei 
voi hyväksyä” 
 
”Hinnan tulee olla sellainen että mahdollinen lisävaiva tulee huomioiduksi.” 

 
Suurin osa kierrätyslannoitta käyttäneistä vastaajista (170 vastaajaa) ei ollut kohdannut ongelmia 

kierrätyslannoitteiden vastaanottamisessa ja vain kaksi vastaajaa oli kohdannut ongelmia (Kuva 5). 
Hieman enemmän ongelmia oli koettu kierrätyslannoitteiden varastoinnin aikana, mutta suurin osa (165 
vastaajaa) kertoi varastoinnin sujuneen ongelmitta. Jotkut vastaajat (11 vastaajaa) kertoivat kierrätys-
lannoitteiden käytössä esiintyneen ongelmia. Ongelmat liittyivät enimmäkseen varastotilan saatavuuteen 
ja sen riittävyyteen, jokunen vastaaja kertoi myös hajuhaittojen olleen ongelma. Kierrätyslannoitteiden 
käytön aikana suurimmalla osasta vastaajista ei ollut esiintynyt lainkaan ongelmia (145 vastaajaa). On-
gelmia oli ollut muutamalla vastaajalla (6 vastaajaa), jotka olivat kokeneet haasteeksi levityskaluston 
saatavuuden ja sen toimivuuden. Muutamat vastaajat mainitsivat myös rikkakasvien, pölyn sekä maan 
tiivistymisen olevan ongelmana.  

 
”Maan kasvukunnon kannalta on erittäin tärkeää, että kierrätyslannoitteiden levitys tapahtuu konekalustolla, joka ei 
tiivistä maata. Muussa tapauksessa haitat ovat hyötyjä suuremmat, eikä ko. lannoitteita kannata ottaa vastaan.” 
 
”Kierrätyslannoitteiden ravinnepitoisuudet pitää saada riittävän suuriksi jotta levitysmäärät hehtaaria kohden ovat 
pieniä ja peltojen tiivistyminen voidaan välttää”. 
 
 

 

Kuva 5: Kierrätyslannoitteiden levitystapa. 
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Suuri osa kierrätyslannoitteita käyttäneistä vastaajista kertoi levittäneensä kierrätyslannoitteet omi-
en koneiden avulla (111 vastaajaa), mutta lähes yhtä usein levitys toteutettiin urakoitsijan toimesta (98 
vastaajaa). Yhteiskoneiden käyttö oli harvinaista (11 vastaajaa) (Kuva 6). Vastaajat kertoivat myös 
myyjien hoitaneen levityksen muutamassa tapauksessa (9 vastaajaa). Yksi vastaaja oli hoitanut levityk-
sen käsin. Enemmistö vastanneista (175 vastaajaa) oli sitä mieltä, että tarvittava koneisto oli ollut hel-
posti saatavilla. 

 
 
”Parasta olisi että sitä pystyisi levittämään ja käyttämään samalla tavalla kuin väkipohjaista lannoitetta, jolloin ei 
tarvitsisi ostaa uusia laitteita. Hinta pitäisi myös saada pidemmällä aikavälillä alle mineraalipohjaisen lannoitteen, 
mikäli mahdollista”. 
 
”Levitettävyys nykykoneilla on tärkeä, ettei tule uusia kustannuksia. Hinnan pitää olla kilpailukykyinen. Epäilyttää 
typen vapautumisnopeus tai pikemminkin hitaus näin etukäteen.” 

 
Kokonaisuudessaan kierrätyslannoitteita käyttäneet vastaajat olivat enimmäkseen tyytyväisiä kier-

rätyslannoitteiden käyttöön. Enemmistö vastaajista oli tyytyväisiä (108 vastaajaa) tai erittäin tyytyväisiä 
(31 vastaajaa). Vain muutama vastaaja oli erittäin tyytymätön (2 vastaajaa) tai tyytymätön (5 vastaajaa) 
kierrätyslannoitteiden käyttöön (Kuva 6). Suurin osa vastanneista koki, että kierrätyslannoitteille asete-
tut tavoitteet täyttyivät: 73 vastaajaa kertoi tavoitteiden täyttyneen, ja vain 8 vastaajaa oli sitä mieltä, 
että tavoitteita ei saavutettu. Moni koki myös maan rakenteen parantuneen kierrätyslannoitteiden käytön 
myötä. 

Vaikka kierrätyslannoitteiden käyttäjät olivat pääosin tyytyväisiä kierrätyslannoitteiden käyttöön, 
he mainitsivat avoimissa vastauksissa useita haasteita ja esteitä kierrätyslannoitteiden käytölle. 
Esimerkiksi kierrätyslannoitteiden  arvioitiin olevan hankalampia käyttää (erityisesti levityksen osalta) 
ja lisäksi niiden lannoitusvaikutusta oli vaikeampi ennustaa. Muutamissa vastauksessa hintatason arvel-
tiin olevan väkilannoitteita suosiva. Eräs vastaaja totesi lopettaneensa kierrätyslannoitteiden käytön 
kokonaan, sillä viljan ostajat eivät olleet halukkaita ostamaan yhdyskuntalietettä sisältävällä lannoitteel-
la käsiteltyä satoa. 
 

Kuva 6. Kierrätyslannoitteita käyttäneiden vastaajien tyytyväisyys kierrätyslannoitteiden käyttöön.  
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Näkemykset kierrätyslannoitteiden käytön tukitarpeista 
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä että viljelijän kierrätyslannoitteiden käyttöä tulisi tukea (Kuva 7), 
mutta noin kuudesosa vastaajista (105 vastaajaa) oli sitä mieltä, että tukitoimia ei tarvita lainkaan. 
Avoimissa vastauksissa osa vastaajista totesi, että tukimuotoja ei tarvita lainkaan jos kierrätyslannoittei-
den hinta saadaan kilpailukykyiseksi. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että käyttöopastus olisi sopiva 
tukimuoto, mutta rahallista tukea kaipasi lähes puolet vastaajista. Muita mahdollisia tukimuotoja voisi 
vastaajien mielestä olla kierrätyslannoitteiden levitys-, kuljetus- tai varastointivaiheen tukeminen. 

Kuva 7. Vastaajien näkemykset kierrätyslannoitteiden käytön tukemisesta. 

 
Käyttöopas oli vastaajien mielestä tarpeellisin käyttöopastuksen muoto (343 vastaajaa), mutta myös 

koulutustilaisuus (315) ja neuvonta viljelysuunnitelmaa tehtäessä (276) arvioitiin sopiviksi (Kuva 8).  
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Kuva 8. Vastaajien näkemykset kierrätyslannoitteiden käytön opastustarpeesta  

Vastaajien taustan ja näkemysten väliset yhteydet 
Taustamuuttujien vaikutuksia Likert-asteikollisiin mielipidekysymyksiin selvitettiin ristiintaulukoinnin 
ja Mann-Whitney U –testin avulla. Vastaajien, jotka olivat määritelleet viljan viljelyn toimialakseen, 
suhtautumista kierrätyslannoitteisiin verrattiin muita tuotantotapoja harjoittavien näkemyksiin. Ristiin-
taulukoinnin perusteella viljan viljelijöiden näkemykset eroavat muita tuotantosuuntia edustavien tilojen 
näkemyksistä. Tilastollisesti merkittäviä (p-arvo <0,05) näkemyseroja oli seuraavien väittämien osalta:  

 
• kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan laatua ja rakennetta verrattuna mineraalilannoittei-

siin (viljan viljelijöillä kielteisempi näkemys) 

• kierrätyslannoitteiden lannoitusvaikutus on arvoitus (viljan viljelijät pitivät lannoitusvaikusta 
vähemmän arvoituksellisena) 

• kierrätyslannoitteiden levittäminen on hankalaa (viljan viljelijät arvelivat levittämisen olevan 
hankalampaa kuin muut vastaajat) 

• kierrätyslannoitteiden käyttö edistää siirtymään luomutuotantoon (viljan viljelijät arvioivat kier-
rätyslannoitteiden käytön edistävän luomuun siirtymistä vähemmän kuin muut vastaajat) 

• kierrätyslannoitteita käyttämällä voidaan saavuttaa luomutuotannossa suuremmat satotasot ver-
rattuna muihin orgaanisiin lannoitteisiin (esim. lanta, komposti, liha- ja luujauho) (viljan viljeli-
jöillä myönteisempi suhtautuminen) 
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Luomutuotantoa harjoittavilla oli myönteisempiä näkemyksiä kierrätyslannoitteiden käytöstä kuin 
tavanomaista tuotantotapaa harjoittavilla vastaajilla (ks. myös Seppänen ym. 2018). Luomutuotantoa ja 
tavanomaisten tuotantotapaa harjoittavien näkemykset erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo < 
0,05) ristiintaulukoinnin tulosten perusteella seuraavien väittämien osalta: 

• kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan laatua ja rakennetta verrattuna mineraalilan-
noitteisiin (luomutuottajilla myönteisempi käsitys kierrätyslannoitteista suhteessa mineraa-
lilannoitteisiin) 

• kierrätyslannoitteet eivät yksin riitä takaamaan haluttua lannoitetasoa (luomuviljelijät arve-
livat muita vastaajia useammin kierrätyslannoitteilla saavutettavan halutun lannoitetason) 

• kierrätyslannoitteiden varastointi on hankalaa, kierrätyslannoitteet ovat parempia kuin mi-
neraalilannoitteet (luomuviljelijät kokivat varastoinnin vähemmän haasteellisiksi) 

• kierrätyslannoitteiden käyttö edistää siirtymistä luomuun (luomutuottajat arvioivat kierrä-
tyslannoitteiden edistävän luomuun siirtymistä tehokkaammin kuin muut vastaajat) 

• kierrätyslannoitteiden laatuun ei voi luottaa. 
 
Mann-Whitney U –testin perusteella eroja esiintyi (p-arvo < 0,05) seuraavien mielipideväittämien koh-
dalla:  

• kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan laatua ja rakennetta verrattuna mineraalilan-
noitteisiin (luomutuottajilla myönteisempi käsitys kierrätyslannoitteista suhteessa mineraa-
lilannoitteisiin) 

• kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan kasvukuntoa ja sadontuottokykyä verrattuna 
mineraalilannoitteisiin 

• kierrätyslannoitteet eivät yksin riitä takaamaan haluttua lannoitetasoa (luomuviljelijät arve-
livat muita vastaajia useammin kierrätyslannoitteilla saavutettavan halutun lannoitetason) 

•  kierrätyslannoitteiden varastoiminen tilalla on hankalaa (luomuviljelijät kokivat varastoin-
nin vähemmän haasteellisiksi) 

• kierrätyslannoitteet ovat parempia lannoitteita kuin mineraalilannoitteet (luomutuottajat ar-
vioivat kierrätyslannoitteet paremmiksi kuin muut vastaajat) 

•  kierrätyslannoitteiden käyttö edistää siirtymään luomutuotantoon. (luomutuottajat arvioivat 
kierrätyslannoitteiden edistävän luomuun siirtymistä tehokkaammin kuin muut vastaajat) 

 
Päätoimisten ja sivutoimisten sekä harrastajien suhtautuminen kierrätyslannoitteisiin ei eronnut ti-

lastollisesti merkitsevästi yhtä väittämää lukuun ottamatta. Päätoimiset ruuantuottajat arvioivat kierrä-
tyslannoitteiden olevan hyvä lisä mineraalilannoitteiden tueksi useammin kuin sivutoimiset ja harras-
tuksenomaisesti ruuan tuotantoa harjoittavat vastaajat.  

Karjatilallisilla oletettiin olevan saatavilla kierrätyslannoitteiden käyttöön soveltuvia koneita. Tyy-
tyväisyyteen kierrätyslannoitteen käyttöön ei kuitenkaan liittynyt tilastollisesti merkitseviä eroja viljeli-
jöiden ja karjatilallisten välillä. Ainoastaan kierrätyslannoitteiden käyttöön erittäin tyytyväisistä vastaa-
jista oli karjatilallisten osuus merkitsevästi suurempi. 
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Kierrätyslannoitteiden SWOT-analyysi 

Kyselyn tulosten perusteella arvioitiin kierrätyslannoitteiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä niiden 
mahdollisuuksia ja niihin liittyviä uhkia SWOT-analyysin1 avulla (Taulukko 6). Kierrätyslannoitteilla 
tunnistettiin olevan paljon vahvuuksia, kuten hyvä lannoitusvaikutus ja väkilannoitteita edullisempi 
hinta. Erityisesti luomuviljelijät olivat kiinnostuneita kierrätyslannoitteiden hyödyntämisestä, ja sovel-
tuvuus luomukäyttöön tunnistettiin yhdeksi kierrätyslannoitteiden vahvuuksista. Maan rakenteen arvel-
tiin kohentuvan kierrätyslannoitteiden käytön avulla. Heikkouksia olivat kierrätyslannoitteiden saata-
vuuteen, varastointiin ja levitykseen liittyvät haasteet, joskin suurin osa kierrätyslannoitteita käyttäneistä 
vastaajista oli sitä mieltä, että kierrätyslannoitteiden käyttö oli sujunut ongelmitta tai ongelmat olivat 
vähäisiä. Kierrätyslannoitteiden käytön arveltiin olevan haastavampaa kuin mineraalilannoitteiden käy-
tön, ja lisäksi osa vastaajista oli huolissaan maaperän tiivistymisestä kierrätyslannoitteiden käytön yh-
teydessä. Kierrätyslannoitteiden käytöstä oltiin kiinnostuneita ja suuri osa vastaajista olisi valmis levit-
tämään niitä pelloilleen.   

Kierrätyslannoitteiden käytöllä on hyvät mahdollisuudet levitä laajemmalle ja yleistyä entisestään. 
Kierrätyslannoitteiden raaka-aineita on runsaasti saatavilla, joten kierrätyslannoitteiden määrää voidaan 
huomattavasti kasvattaa. Ruuantuottajat suhtautuivat pääasiassa myönteisesti kierrätyslannoitteiden 
käyttöön ja olivat valmiita levittämään kierrätyslannoitteita omille pelloilleen. Vastaajat olivat kuitenkin 
sitä mieltä, että kierrätyslannoitteiden tulisi olla taloudellisesti kilpailukykyisiä mineraalilannoitteisiin 
nähden. Kierrätyslannoitteiden käytön yleistymiseen liittyy jonkin verran uhkia, jotka voivat hidastaa 
kierrätyslannoitteiden käytön yleistymistä ja jopa estää joidenkin kierrätyslannoitteiden käytön. Osa 
vastaajista oli sitä mieltä, että kierrätyslannoitteiden käytön edistäminen toteutuu vain, jos ruuantuotta-
jille ei tule lisäkustannuksia kierrätyslannoitteiden käytöstä. Koska kierrätyslannoitteiden käytön arvel-
tiin olevan työläämpää kuin mineraalilannoitteiden käytön, tulisi hinnan olla niin alhainen, että niiden 
vaatima lisätyö on kannattavaa. Kierrätyslannoitteisiin liittyy jonkin verran ulkoisia uhkia, joihin ruuan-
tuottajien ja myös kierrätyslannoitteiden valmistajien on hankala vaikuttaa. Vastaajat olivat huolissaan 
tiettyjen kierrätyslannoitteiden raaka-aineiden (erityisesti puhdistamolietteiden) käytöstä niihin liittyvien 
terveysriskien vuoksi. Myös lainsäädäntö voi tulevaisuudessa vaikuttaa kierrätyslannoitteiden käyttö-
mahdollisuuksiin. 

 
  

                                                           
1 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)= Nelikenttämenetelmä jonka avulla voidaan tunnistaa 
sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 
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Taulukko 6. Ruuantuottajille suunnatun kyselyn vastausten perusteella laadittu kierrätyslannoitteiden SWOT-
analyysi. 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

 
• Soveltuvuus luomutuotantoon 
• Maaperän rakenteen parantuminen 
• Hyvä lannoitusvaikutus 
• Edullinen hinta 

 

 
• Saatavuuteen, varastointiin ja levitykseen liit-

tyvät haasteet 
• Lannoitevaikutuksen ennustaminen haasta-

vampaa kuin mineraalilannoitteilla 
• Levitysvaiheessa saattaa tiivistää maaperää 

Mahdollisuudet Uhat 
 

• Kierrätyslannoitteiden raaka-aineita runsaasti 
saatavilla 

• Lisäävät ravinteiden kiertoa ja voivat vähentää 
Itämeren päästökuormitusta 

• Kierrätyslannoitteiden käytöstä ollaan kiinnos-
tuneita ja niitä halutaan käyttää jos tarjolla li-
sää tietoa ja koulutusta 

 
• Mineraalilannoitteiden kilpailukyky 
• Asiakkaiden suhtautuminen kierrätyslannoit-

teisiin, erityisesti puhdistamoperäisiin kierrä-
tyslannoitteisiin 

• Lainsäädäntö ja sen muutokset tulevaisuudes-
sa koskien erityisesti puhdistamoperäisten 
kierrätyslannoitteiden käyttöä 

 
 
Seppänen ym. (2018) vertasivat tämän kyselyn tuloksia laitostoimittajille suunnatun kyselyn tulok-

siin. Ruuantuottajien ja laitostoimijoiden näkemyksissä oli jonkin verran ristiriitoja. Ruuantuottajien 
näkemyksen mukaan kierrätyslannoitteiden tulisi vastata väkilannoitteita ravinnesuhteiden ja levitettä-
vyyden suhteen, kun puolestaan laitostoimijat eivät olleet valmiita lisäämään lannoitetuotteiden jalos-
tusasetta ja täydentämään ravinnepitoisuuksia. Myös kiinnostus levitystekniikoiden kehittämiseen oli 
vähäistä. Vaikka ruuantuottajat vierastivat puhdistamolietteiden käyttöä kierrätyslannoitteiden raaka-
aineina, ovat puhdistamolietteet nykyisellään merkittävä syöte erityisesti suurilla laitoksilla.   
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Loppupäätelmät 

Kyselyn tulosten perusteella ruuantuottajat suhtautuvat myönteisesti kierrätyslannoitteiden käyttöön. 
Vastaajat olivat kiinnostuneita saamaan lisää tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia kierrätyslannoit-
teiden käytöstä. Ruuantuottajien kiinnostuksesta kertoo myös suuri vastaajamäärä. Tämä kyselytutkimus 
lienee laajin Suomessa tehty ruuantuottajille suunnattu kierrätyslannoitteita käsittelevä selvitys. On 
mahdollista että vastaajiksi valikoitui kierrätyslannoitteiden käytöstä kiinnostuneita vastaajia, jolloin 
vastaukset olivat myönteisempiä kuin ruuantuottajien keskimäärin. Vastaajista noin 20 % oli luomutuot-
tajia, ja suuri osa harkitsi luomutuotantoon siirtymistä. Vastaajajoukossa luomutuotantoa harjoittavien 
osuus oli suurempi kuin luomutuotantoa harjoittavien osuus Suomessa keskimäärin. Luomutuotantoa 
harjoittavien ruuantuottajien suhtautuminen kierrätyslannoitteisiin on myönteisempää, mikä ilmeni 
myös tässä kyselyssä. Vastaajien iät eivät ole tiedossa, mutta on todennäköistä että sähköisen kyselylo-
makkeen käytön vuoksi iäkkäimpien vastaajien osuus jäi vähäisemmäksi. Aikaisemmassa tutkimuksessa 
nuorten ihmisten on todettu suhtautuvan myönteisemmin esimerkiksi lannan separointiteknologioita 
kohtaan (Gebrezgabher ym. 2015). Lisäksi vastaajista suuri osa oli sivutoimisia ruuantuottajia, joiden 
näkemykset saattaisivat erota päätoimisten ruuantuottajien näkemyksistä, mutta tässä selvityksessä ei 
todettu tilastollisesti merkittäviä eroja näiden kahden ryhmän välillä.  

Vaikka suhtautuminen kierrätyslannoitteisiin oli pääasiassa myönteistä, oli vastaajilla runsaasti en-
nakkoluuloja tiettyjä kierrätyslannoitteiden raaka-aineita kohtaan, ja he arvelivat myös asiakkaidensa 
vierastavan näitä raaka-aineita. Eniten ennakkoluuloja oli puhdistamolietteitä ja muita ihmisperäisiä 
biomassoja kohtaan, ja vastaajat kaipasivatkin selkeää näkemystä siitä, mikä on viranomaisten ja asiak-
kaiden suhtautuminen. Erityisesti avoimissa vastauksissa ilmeni paljon huolta näiden kierrätyslannoit-
teiden turvallisuutta kohtaan. Ruuantuottajat vaikuttavat tämän kyselytutkimuksen perusteella olevan 
hyvin valveutuneita kierrätyslannoitteiden turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, ja kaipaavat lisää selvitys-
tä erityisesti puhdistamolietteiden käytön turvallisuudesta. Vastaajat arvelivat, että puhdistamoperäisistä 
kierrätyslannoitteista ei ole mahdollista poistaa kaikkia lääke- ja hormonijäämiä, jolloin niiden turvalli-
nen lannoitekäyttö ei ole mahdollista.  Puhdistamolietteiden käytön riskeistä on ollut kyselyn toteutusai-
kana paljon keskustelua, joten viljelijöiden huoli on ymmärrettävä. Puhdistamolietteiden muovijäämistä 
ei ole toistaiseksi keskusteltu yhtä runsaasti, mutta muutamissa vastauksissa mainittiin myös muovijää-
miin liittyvät riskit.  

Kyselyyn vastanneista kolmanneksella oli kokemusta kierrätyslannoitteiden, erityisesti lannan hyö-
dyntämisestä. Kokemukset kierrätyslannoitteiden käytöstä olivat pääosin positiivisia ja suurin osa kier-
rätyslannoitteita käyttäneistä vastaajista oli ollut tyytyväisiä kierrätyslannoitteiden käyttöön. Tämä tulos 
on jossain määrin yllättävä, sillä ennakkokäsitysten mukaan kierrätyslannoitteiden on arvioitu olevan 
haastavia erityisesti levityksen osalta. Tähän kyselyyn vastanneista ruuantuottajista vain harva kierrätys-
lannoitteita käyttänyt vastaaja oli pettynyt kierrätyslannoitteiden käyttöön, ja kierrätyslannoitteiden han-
kinta, varastointi ja levitys olivat sujuneet kohtuullisen hyvin. On kuitenkin huomioitava, että nämä 
kokemukset pohjautuvat pääasiassa eläinten lannan hyödyntämiseen, joten tuloksia ei voida suoraan 
yleistää muihin kierrätyslannoitteisiin. Muiden kierrätyslannoitteiden käytöstä olisi tarpeen saada lisää 
ruuantuottajien kokemuksia. Koska muita kierrätyslannoitteita on ollut toistaiseksi varsin vähän saata-
villa, ei niiden käytöstä ole juurikaan kokemuksia. 

Enemmistö vastaajista kaipasi tukitoimenpiteitä kierrätyslannoitteiden käytön edistämiselle. Erityi-
sesti kaivattiin käytön opastusta esimerkiksi käyttöoppaan tai koulutustilaisuuksien avulla. Lähes puolet 
vastaajista arvioi, että kierrätyslannoitteiden käytön edistäminen tarvitsisi taloudellista tukea. Jos kierrä-
tyslannoitteiden hinta on riittävän alhainen, ei taloudellista tukea tarvittaisi lainkaan.  
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Liite 1. Ruuantuottajille suunnattu kyselylomake 

 

Hyvä ruuantuottaja! 

Kierrätyslannoitteilla tarkoitetaan eloperäisistä biomassoista, kuten lannoista, erilaisista jätteistä ja 
sivutuotteista jalostettuja lannoitevalmisteita. Kiinnostus kierrätyslannoitteita kohtaan on kasvussa, 
mutta niiden saatavuus vaihtelee ja monia vielä kehitetään paremmin lannoitekäyttöön sopiviksi ja 
helpommin kuljetettavammiksi.  

 

Nyt onkin oikea aika varmistaa, että kierrätyslannoitteet jalostetaan mahdollisimman hyvin viljelijöiden 
tarpeita ja velvoitteita vastaamaan. Tässä kyselyssä kartoitamme viljelijöiden kokemuksia ja toiveita 
kierrätyslannoitteille tavanomaisessa ja luomutuotannossa.  

Vastaamalla kyselyyn olet mukana vaikuttamassa tulevaisuuden kierrätyslannoitteisiin! 

 

Kiitos yhteistyöstä! 

Tämä kysely liittyy "Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRa-
EE)" -hankkeeseen, missä selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden 
tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristöön sekä maatilojen ja koko käsittelyketjun kan-
nattavuuden kannalta. Kierrätysravinteiden lannoituskäyttöä tullaan testaamaan yhdessä viljelijöiden 
kesken. Viljelijöiden ja tutkijoiden tiivis yhteistyö on avain asemassa. 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja osatoteuttajina Luonnonvarakes-
kus (Luke), Karelia ammattikorkeakoulu, BioKymppi Oy, Koivikon Kartano Oy ja Luukkaisen puutarha 
Oy. 
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Alkuun haluamme kartoittaa millaisia näkemyksiä teillä on kierrätyslannoitteista ja niiden vaikutta-
vuudesta. 

 

1) Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä: 
 

1 = Vahvasti eri mieltä … 7 = Vahvasti samaa mieltä   EOS = En osaa sanoa 1 2 3 4 5 6 7 EOS 

Kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan laatua ja rakennetta verrattuna mineraali-
lannoitteisiin.                 

Kierrätyslannoitteiden käyttö parantaa maan kasvukuntoa ja sadontuottokykyä verrattu-
na mineraalilannoitteisiin.                 

Kierrätyslannoitteiden lannoitusvaikutus on arvoitus.                 

Kierrätyslannoitteet eivät yksin riitä takaamaan haluttua lannoitetasoa.                 

Kierrätyslannoitteiden varastoiminen tilalla on hankalaa.                 

Kierrätyslannoitteet ovat hyvä lisä mineraalilannoituksen tueksi.                 

Kierrätyslannoitteiden saatavuus on epävarmaa.                 

Kierrätyslannoitteet ovat parempia lannoitteita kuin mineraalilannoitteet.                 

Kierrätyslannoitteiden levittäminen on hankalaa.                 

Kierrätyslannoitteiden käyttö edistää siirtymään luomutuotantoon.                 

Kierrätyslannoitteiden laatuun ei voi luottaa.                 

Kierrätyslannoitteita käyttämällä voidaan saavuttaa luomutuotannossa suuremmat sato-
tasot verrattuna muihin orgaanisiin lannoitteisiin (esim. karjanlanta, komposti, liha- ja 
luujauho).                 

Kierrätyslannoitteiden käyttöä voidaan edistää yhteistyöllä viljelijän ja kierrätyslannoite-
valmistajan välillä.                 

 

Kierrätyslannoitteen raaka-aineen imagokysymykset: 

Millaisia kierrätyslannoitteen raaka-aineita 2) itse vierastat?  3) otaksut asiakkaittesi vierastavan?  

Eläinten lantaa     

Maatalouden muita sivuvirtoja     

Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja (esim. teurasjätteet)     
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Ruokajätteitä     

Teollisuuden biohajoavat jakeita ja sivuvirtoja     

Yhdyskuntien jätevesilietteitä     

Hygienisoitua ihmisvirtsaa     

Kompostoitua käymäläjätettä     

Muuta, mitä:     

En mitään     

En osaa sanoa     

Perustelut: 

 

     

 

Sisältyykö mielestäsi seuraavista raaka-aineista valmistettuihin kierrä-
tyslannoitteisiin 

4) turvallisuusriskejä 
esim. raskasmetalli-
en, lääkejäämien tai 
mikrobiologisten 
tekijöiden takia 

5) koneisiin ja 
laitteisiin liitty-
viä riskejä (kor-
roosioriski; pH, 
erilaiset yhdis-
teet)  

Eläinten lantaa     

Maatalouden muita sivuvirtoja     

Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja (esim. teurasjätteet)     

Ruokajätteitä     

Teollisuuden biohajoavat jakeita ja sivuvirtoja     

Yhdyskuntien jätevesilietteitä     

Hygienisoitua ihmisvirtsaa     

Kompostoitua käymäläjätettä     

Muu, mikä:     

Perustelut: 
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Kokemuksia kierrätyslannoitteista ja niiden käytöstä 

 

6) Oletteko käyttäneet kierrätyslannoitteita?                Kyllä              En 

7) Millaisia kierrätyslannoitteita olette käyttäneet? 

 

8) Käytättekö edelleen kierrätyslannoitteita               Kyllä              En  

9) Mitä odotitte kierrätyslannoitteelta ennen käyttöä ja toteutuivatko nämä odotukset? 

 

10) Kohtasitteko ongelmia kierrätyslannoitteiden vastaanottamisessa?               Kyllä              En  

Jos kohtasitte, niin millaisia? 

 

11) Kohtasitteko ongelmia kierrätyslannoitteiden varastoinnissa?               Kyllä              En 

Jos kohtasitte, niin millaisia? 

 

12) Kohtasitteko ongelmia kierrätyslannoitteiden käytössä?               Kyllä              En  

Jos kohtasitte, niin millaisia? 

 

13) Miten kierrätyslannoite levitettiin pelloillenne?      Omien koneiden avulla       Yhteiskoneiden avulla        Ura-
koitsija levitti 

Muuten, miten: 

14) Oliko levittämiseen sopiva kalusto helposti saatavilla?               Kyllä              En  

15) Kuinka tyytyväinen olitte kokonaisuuteen kierrätyslannoitteen käytössä?  1   2   3   4   5   6   7 

1= Erittäin tyytyväinen … 7 = Erittäin tyytymätön 
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Mitä ominaisuuksia ja vaatimuksia kierrätyslannoitteille pidät tärkeinä? 

17) Kuinka tärkeinä pidät seuraavia kierrätyslannoitteen käyttöön liittyviä tekijöitä?  

1 = En yhtään tärkeänä … 7 = Todella tärkeänä   EOS = En osaa sanoa 

 

Raaka-aine pohja, eli mistä on valmistettu 1 2 3 4 5 6 7 EOS 

Ravinnesuhteet (N-P-K)                 

Kuiva-ainepitoisuus %                 

Levitystapa                 

Saatavuus / Tilausajat                 

Varastoitavuus                 

Kuljetettavuus                 

Kierrätyslannoitteista on olemassa suomalaista tutkimustietoa                 

Kierrätyslannoitteista on olemassa suomalaisten viljelijöiden kokemustietoa                 

18) Muita toiveita tai huomioon otettavia asioita:  

 

 

Millaisia odotuksia teillä on uusien kierrätyslannoitteiden laadun, käytettävyyden ja niiden edistä-
misen suhteen? 

Kierrätyslannoitteiden ominaisuudet: 

 

19) Millaiset lannoitteen ravinnesuhteet (N-P-K) tulisi olla, että se soveltuisi tilallenne? 

20) Millainen lannoitteen käyttömuoto soveltuisi tilallenne? 

Nestemäinen Kuivalantamainen Sekamuoto Rakeinen Pilleröity  Muu, mikä:      

21) Onko tilallanne varastointimahdollisuutta lannoitteille, jotka eivät ole suursäkeissä, eli nestemäisil-
le tai kuiville tuotteille?     Kyllä       Ei 

22) Millaista tietoa tarvitsisit kierrätyslannoitteesta ennen ostopäätöstä? 

Tutkimustietoa       Kokemusperäistä tietoa (esim. muilta viljelijöiltä)        Muuta, mitä: 

23) Muuta huomioitavaa: 
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Edistämistoimet: 

 

24) Tulisiko mielestäsi viljelijän kierrätyslannoitteiden käyttöä tukea? 

Tukitoimia ei tarvita      

 Rahallisesti tukea       

Käyttöopastuksen kautta      

Muuten, miten:  

 

25) Millaista kierrätyslannoitteiden käyttöopastusta tarvitsisit? 

En mitään 

Viljelysuunnitelmaa tehtäessä tapahtuva neuvonta 

Tilalla tehtävä neuvonta 

Koulutustilaisuus 

Käyttöopas 

Neuvova puhelin 

Applikaatio 

Muu, mikä: 

 

26) Miten kierrätyslannoitteet tulisivat mielestäsi sujuvimmin huomioonotetuksi lannoitussuunnitte-
lussa?  

   Teen viljelysuunnittelun ohjelmistojen avulla, minkä vuoksi olisi kätevää, että kierrätyslannoitteet 
sisältyisivät olemassa oleviin viljelysuunnitteluohjelmistoihin. 

   Teen lannoitussuunnitelman käsivaraisesti ja kierrätyslannoitteiden tuoteselosteissa oleva tieto riit-
tää. 

   Teetän viljelysuunnittelun ohjelmistojen avulla, minkä vuoksi olisi kätevää, että kierrätyslannoitteet 
sisältyisivät olemassa oleviin viljelysuunnitteluohjelmistoihin. 

   Muu, miten: 
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27) Osallistuisitko ilmaiseen koulutukseen kierrätyslannoitteiden käytöstä?      Kyllä       En 

28) Kuinka pitkä koulutus saisi olla?  

  Puoli päivää 

  Päivän 

  Kaksi päivää 

  Muu, mikä: 

 

29) Lisäisikö kierrätyslannoitteiden käyttöopastus mielenkiintoanne siirtyä käyttämään kierrätyslan-
noitteita? Kyllä Ei 

30) Muuta huomioitavaa: 
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Taustatiedot: 

Kysely suoritetaan anonyymisti, eikä tietoja luovuteta eteenpäin. 

 

 

31) Maakunta: 

 

32) Paikkakunta: 

 

33) Tuotantosuunta: 

 

35) Tuotantotapa: Luomu 

 

Tavanomainen 

     

36) Onko tilanne suunnitellut siirtyvän luomutuotantoon?  Kyllä 

 

Ei 

   

37) Milloin siirtymä olisi tilallenne ajankohtainen?  

             

38) Suhde maatalouteen: 

 

Päätoiminen viljelijä 

 

Sivutoiminen viljelijä 

 

Harrastaja 

 

Viranomainen 

 

Muu: 

 

39) Lannoitettavien hehtaareiden kokonaismäärä?  

 

40) Kuinka monelle hehtaarille voisit ajatella käyttäväsi kierrätyslannoitteita?  

 

41) Palaute kyselystä:  
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42) Haluatko saada jatkossa tietoa hankkeen tuloksista ja etenemisestä?       Kyllä         En 

43) Täytä yhteystietosi, saadaksesi lisätietoa hankkeen tuloksista ja etenemisestä: 

Etunimi: 

 

Sukunimi: 

 

Sähköposti: 

 

 

 

Kiitos mielenkiinnostanne kierrätysravinteita kohtaan! 
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