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1	JOHDANTO		
	

Nykymuotoinen	ruokajärjestelmä	on	onnistunut	tuottamaan	suuria	määriä	ruokaa	

globaaleille	markkinoille,	mutta	aiheuttaa	samanaikaisesti	laajoja	negatiivisia	ym-

päristövaikutuksia	 (IPES-FOOD	 2016).	 Panosintensiivinen	 maataloustuotanto	 ai-

heuttaa	 viljelymaan	 köyhtymistä	 (Lal	 2015),	 merkittävän	 osuuden	 globaaleista	

kasvihuonekaasupäästöistä	(IPCC	2014)	ja	ravinnepäästöistä	vesistöihin	(Carpen-

ter	ym.	1998),	sekä	biodiversiteetin	heikkenemistä	niin	maatalous-	kuin	luonnon-

varaisissa	ekosysteemeissä	(Chapin	ym.	2000).	Jotta	ruoantuotanto	kasvavalle	vä-

estölle	pystytään	 turvaamaan,	 ruokajärjestelmän	on	muun	yhteiskunnan	mukana	

kehityttävä	täyttämään	sille	asetetut	kestävyyskriteerit	(Rockström	ym.	2009).	

	

Yksi	 keino	 ruoantuotannon	 ekologisen	 kestävyyden	 parantamiseksi	 on	 korvata	

viljelyssä	käytettäviä	väkilannoitteita	kierrätetyistä	ravinteista	tuotetuilla	lannoit-

teilla	 (IPES-FOOD	 2006).	 Kierrätyslannoitteiden	 käyttö	 vähentää	 neitseellisten	

ravinnepanosten	 tarvetta	 ja	 sen	myötä	niiden	 tuotannosta	syntyviä	päästöjä	 (Va-

neeckhaute	ym.	2013),	mutta	voi	myös	käytetyistä	kierrätysmateriaaleista	riippu-

en	parantaa	maan	kasvukuntoa	lisäämällä	orgaanisen	aineksen	määrää	peltomaas-

sa	(Paustian	ym.	1992),	sekä	vähentää	maatalouden	aiheuttamaa	ravinnekuormi-

tusta	 vesistöihin	 (Granstedt	 ym.	2009,	Rasa	 ym.	2018).	Kierrätyslannoitteet	 ovat	

kuitenkin	 erittäin	 monimuotoinen	 ryhmä	 materiaaleja,	 ja	 niiden	 ominaisuudet	

vaihtelevat	 tuotteittain:	 jotta	 kierrätettyjä	 ravinteita	 voidaan	 hyödyntää	 tehok-

kaasti	ja	turvallisesti	maataloudessa,	nämä	ominaisuudet	on	tunnettava	tarkasti.	

	

Pääravinteista	etenkin	typen	käyttökelpoisuus	kasveille	vaihtelee	paljon	kierrätys-

lannoitteen	ominaisuuksista	riippuen	(Delin	ym.	2012).	Viljelykasvin	kasvukauden	

aikana	käyttämättä	jättänyt	lannoitetyppi	saattaa	myös	lisätä	typen	huuhtoutumis-

riskiä	vesistöihin	(Salo	ja	Turtola	2006).	Tässä	tutkielmassa	selvitettiin	ainevirta-	

ja	ravinnetasemallien	avulla	erilaisten	kierrätyslannoitteiden	typen	käyttäytymistä	

peltokasvintuotannossa.	 Tutkielma	 toteutettiin	 osana	 Hyvän	 sadon	 kierrätyslan-

noitus	(HYKERRYS)	-hanketta	(2016-2019),	jota	rahoittivat	Euroopan	maaseudun	

kehittämisen	 maatalousrahasto	 sekä	 hankkeen	 yhteistyökumppanit	 Ecolan	 Oy,	

Helsingin	seudun	ympäristöpalvelut	HSY,	Soilfood	Oy	ja	Tuhala	Bio	Oü.	
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2	KIERRÄTYSLANNOITUS	JA	TYPPI	PELTOEKOSYSTEEMISSÄ		
	

Typpi	on	yksi	tärkeimmistä	viljelykasvien	kasvuun	vaikuttavista	ravinteista.	Teol-

linen	typentuotanto	ja	typpilannoituksen	runsastunut	käyttö	aiheuttavat	kuitenkin	

merkittäviä	ympäristö-	ja	terveyshaittoja	(Erisman	ym.	2008,	Galloway	ym.	2008,	

Sutton	ym.	2011).	Haittoja	on	mahdollista	vähentää	korvaamalla	väkilannoitetyp-

peä	kierrätetyistä	lähteistä	peräisin	olevalla	typellä	(Galloway	ym.	2008,	Vaneeck-

haute	 ym.	 2013),	mutta	 vaihtoehtojen	 kehittämiseen	 ja	 käyttöön	 tarvitaan	 tietoa	

erilaisten	 kierrätyslannoitteiden	 sisältämän	 typen	 käyttökelpoisuudesta	 viljely-

kasveille	ja	lisätyn	typen	käyttäytymisestä	peltoekosysteemissä.	Tässä	luvussa	kä-

sitellään	typen	kiertoa	maa-kasvustosysteemissä,	ravinnetasemalleja,	ja	kierrätys-

lannoituksen	 teoreettista	 taustaa	olemassa	olevan	 tieteellisen	kirjallisuuden	poh-

jalta.		

	

2.1	Typen	ainevirrat	maa-kasvustosysteemissä	
	

Typpi	 (N)	on	kaikelle	elolliselle	välttämätön	alkuaine.	Typpeä	esiintyy	 luonnossa	

runsaasti,	 mutta	 valtaosa	 maapallolla	 olevasta	 typestä	 on	 ilmakehässä	 vapaana	

alkuaineena	epäreaktiivisessa	muodossa	(Stevenson	ja	Cole	1999).	Kasvit	pystyvät	

hyödyntämään	typpeä	vain	sen	reaktiivisissa	olomuodoissa,	minkä	vuoksi	saatavil-

la	olevan	typen	määrä	on	usein	viljelykasvien	kasvua	rajoittava	tekijä	typen	näen-

näisestä	runsaudesta	huolimatta	(Marschner	1986).	

	

Maa-kasvustosysteemillä	 tarkoitetaan	 pellon	 mineraali-	 ja	 orgaanisen	 aineksen,	

maaperäeliöstön	sekä	pellolla	kasvavien	kasvien	muodostamaa	kokonaisuutta,	jota	

voidaan	tarkastella	toiminnallisena	yksikkönä.	Typpi	kiertää	systeemin	sisällä	niin	

sanotussa	maaperän	sisäisessä	typpikierrossa	(kuva	1),	 joka	monin	kohdin	linkit-

tyy	globaaliin	typen	kiertoon,	josta	typpeä	siirtyy	eri	reittien	kautta	sisään	systee-

miin	sekä	pois	siitä	(Stevenson	ja	Cole	1999).	Myös	typen	olomuodot	systeemissä	

vaihtelevat	 eri	 biologisten,	 kemiallisten	 ja	 fysikaalisten	 prosessien	 seurauksena.	

Maaperän	typen	kierron	prosessit	perustuvat	hyvin	suurelta	osin	maaperäeliöstön	

toimintaan	(Stevenson	ja	Cole	1999).		
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Kuva	1.	Typen	kierto	maa-kasvustosysteemissä	(mukaillen	Brady	ja	Weil	2008).	

	

Maaperässä	olevasta	 typestä	valtaosa	on	 liuenneena	maanesteeseen	 tai	kiinnitty-

neenä	 heikoin	 sidoksin	 maahiukkasten	 pinnalle,	 sitoutuneena	 elävään	 maaperä-

eliöstöön	sekä	eri	vaiheissa	hajotusprosessia	olevaan	orgaaniseen	ainekseen	(Bra-

dy	ja	Weil	2008).	Suurimmat	typen	varannot	ovat	orgaanisissa	osuuksissa,	eli	elä-

vässä	 ja	 kuolleessa	 eliöaineksessa,	 liukoisten	 typen	 muotojen	 ollessa	 pienempi	

varanto	 (Burns	 ja	Hardy	1975).	Näiden	 lisäksi	 typpeä	on	maaperän	 sisältämässä	

ilmassa	kaasumaisessa	muodossa	(Puhtaana	typpikaasuna	eli	N2:na	ja	dityppioksi-

di	 N2O:na)	 sekä	 maaperän	 kiviaineksessa	 (Brady	 ja	 Weil	 2008).	 Kasvit	 ottavat	

maaperästä	 typpeä	 käyttöönsä	 juurillaan	 pääosin	 liukoisessa	 epäorgaanisessa	

muodossa	 ja	 muodostavat	 siitä	 orgaanisia	 typpiyhdisteitä	 tarpeisiinsa	 (Brady	 ja	

Weil	2008).	
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2.1.1	Typen	lähteet	

	

Luonnonvaraisissa	maa-kasvustosysteemissä	typpeä	siirtyy	systeemiin	biologisen	

typensidonnan	avulla	 ilmakehästä	sekä	kuiva-	 ja	märkälaskeumana	(Stevenson	ja	

Cole	1999).	Samat	typen	lähteet	toimivat	myös	peltoekosysteemeissä:	tyypillisesti	

näitä	merkittävämmäksi	 typen	 lähteeksi	muodostuu	 kuitenkin	 lannoituksessa	 li-

sätty	 typpi,	vaikkakin	biologista	 typensidontaa	hyödynnetään	merkittävästi	eten-

kin	 luonnonmukaisessa	 viljelyssä.	 Lannoituksen	 lisäksi	 peltotuotannossa	 typpeä	

siirtyy	systeemiin	myös	kylvösiemenen	mukana.	

	

Biologinen	typensidonta	

Biologisella	 typensidonnalla	 tarkoitetaan	 tiettyjen	 bakteeriryhmien	 kykyä	muun-

taa	 ilmakehän	 epäreaktiivista	 typpeä	 reaktiiviseen,	 kasveille	 käyttökelpoiseen	

muotoon.	Tämä	tapahtuu	nitrogenaasi-entsyymin	katalysoimassa	reaktiossa,	jossa	

dityppikaasu	 (N2)	 muuttuu	 ammoniumtypeksi	 (NH4+)	 (Kim	 ja	 Rees	 1994).	 Pel-

toekosysteemissä	merkittävin	biologisen	typensidonnan	muoto	on	symbioottinen	

typensidonta,	 jossa	Rhizobium-	 ja	Bradyrhizobium-sukuihin	 kuuluvat	 typensitoja-

bakteerit	 muodostavat	 mutualistisen	 suhteen	 isäntäkasvinsa	 kanssa:	 isäntäkasvi	

luovuttaa	bakteerille	energiaa	hiilihydraattien	muodossa,	ja	bakteeri	sitoo	reaktii-

vista	 typpeä	 isäntäkasvin	 tarpeisiin	 (Brady	 ja	Weil	 2008).	Maatalouden	 kannalta	

merkittävimpiä	 typensitojakasveja	 eli	 symbioosin	 isäntäkasveja	 ovat	 palkokasvit	

(Brady	ja	Weil	2008).	Symbioottisella	typensidonnalla	sidotun	typen	määrä	vaihte-

lee	 olosuhteista	 ja	 kasvilajista	 riippuen	 ollen	 esimerkiksi	 valkoapilalla	 (Trifolium	

repens)	 tyypillisesti	 noin	 128-268	 kg	N/	 ha	 /v,	 ja	 härkäpavulla	 (Vicia	 faba)	 noin	

noin	121-171	kg	N	/	ha	/	v	(LaRue	ja	Patterson	1981).	Symbioottinen	typensidonta	

riittää	yleensä	täyttämään	isäntäkasvin	typentarpeen	kokonaan,	minkä	 lisäksi	sa-

donkorjuun	tai	viherlannoituskasvuston	lopettamisen	jälkeen	maahan	jää	merkit-

tävä	määrä	typpeä	satojätteissä	(Evans	2001,	Lindén	2008).	Symbioottista	typen-

sidontaa	 hyödynnetään	 erittäin	 yleisesti	 myös	 viherlannoituskasvustoissa,	 jotka	

muokataan	kokonaisuudessaan	pintamaahan,	jolloin	kasvuston	sitoma	typpimäärä	

jää	maaperään	seuraavien	viljelykasvien	hyödynnettäväksi.	Biologista	typensidon-

taa	tapahtuu	myös	niin	sanottujen	vapaiden	typensitojabakteerien	(ryhmä	itsenäi-

sesti,	 ilman	kasvi-bakteerisymbioosia	 typpeä	sitovia	bakteereita)	 toimesta,	mutta	
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viileissä	 ilmasto-olosuhteissa	 niiden	merkitys	maa-kasvisysteemin	 typenlähteenä	

on	melko	vähäinen	(Nohrstedt	1985).		

	

Typen	laskeuma	

Typen	 laskeumalla	 tarkoitetaan	 ilmakehän	 sisältämän	 reaktiivisen	 typen	 pääty-

mistä	maaperään	sadeveden	ja	lumen	(märkälaskeuma)	sekä	kiinteiden	partikke-

lien	kuten	tomun	mukana	ja	kaasujen	absorption	kautta	(kuivalaskeuma)	(Brady	ja	

Weil	 2008).	 Ilmakehä	 sisältää	 pieniä	 määriä	 reaktiivista	 typpeä	 ammoniakkina	

(NH3)	ja	typen	oksideina	(N2O,	NOx).	Nämä	kaasumaiset	reaktiivisen	typen	muodot	

ovat	peräisin	maaperästä,	kasveista	ja	fossiilisten	polttoaineiden	palamisreaktiois-

ta	 (Brady	 ja	Weil	 2008).	 Typen	 laskeuman	määrä	 vaihtelee	 huomattavan	 paljon	

alueellisesti,	mutta	tyypillisesti	sen	merkitys	peltoekosysteemin	typen	kierrolle	ei	

ole	 kovin	 suuri	 (Stevenson	 ja	 Cole	 1999);	 kuitenkin	 etenkin	 suurten	 teollisuus-	 ,	

asutus-,	viljely-	 ja	 liikennekeskittymien	 lähistöllä	 fossiilisista	polttoaineista	peräi-

sin	olevan	laskeumatypen	määrä	saattaa	olla	jopa	useita	kymmeniä	kiloja	hehtaa-

ria	kohden	(Berendse	ym.	1993).	Suomessa	laskeumatypen	määrän	hehtaaria	koh-

den	on	arvioitu	olevan	keskimäärin	noin	5	kg	vuodessa	 (Kuusisto	1997,	Vuoren-

maa	ym.	2001),	eli	sen	merkitys	kasvintuotannolle	on	tyypillisesti	hyvin	pieni.	

	

Lannoitus	

Peltoviljelyssä	merkittävin	 osa	maa-kasvustosysteemiin	 siirtyvästä	 typestä	 anne-

taan	tyypillisesti	 lannoitteina.	Lannoitteiden	sisältämä	typpi	voi	olla	suoraan	kas-

veille	käyttökelpoisessa	liukoisessa	muodossa	(väkilannoitetyppi)	tai	orgaanisissa	

muodoissa,	 jolloin	 typpeä	 vapautuu	 kasvien	 käyttöön	 vasta	maaperämikrobiston	

hajotusprosessien	myötä.	Väkilannoitevalmisteiden	sisältämä	typpi	on	useimmiten	

joko	nitraatti-	 (NO3-),	 ammonium-,	 tai	ureamuodossa	 (CH4N2O)	 tai	näiden	yhdis-

telmänä.	Esimerkiksi	Suomessa	yleisesti	käytössä	olevat	Yaran	Yaramila	Y	-sarjan	

lannoitteet	sisältävät	yhdistelmän	nitraatti-	 ja	ammoniummuotoista	 typpeä	(Yara	

2018).	Kasvit	pystyvät	ottamaan	näitä	typen	muotoja	suoraan	 juurillaan	maanes-

teestä,	mutta	 ammonium-	 ja	 ureamuotoista	 typpeä	muuntuu	myös	 nitraattimuo-

toon	 maaperän	 biologisissa	 prosesseissa	 (Glass	 1995).	 Orgaanisissa	 lannoiteval-

misteissa	useimmiten	osa	typestä	on	liukoisessa	ja	valtaosa	orgaanisessa	muodos-

sa,	mutta	eri	 lannoitevalmisteiden	välillä	on	suuria	eroja	eri	typen	fraktioiden	pi-
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toisuuksien	suhteen	(Delin	ym.	2012).	Lannoitevalmisteiden	sisältämä	orgaaninen	

typpi	on	sitoutunut	hyvin	monimuotoisiin	 ja	eri	vaiheissa	hajoamisprosessia	ole-

viin	 orgaanisiin	 yhdisteisiin,	 kuten	 proteiineihin,	 aminohappoihin,	 ja	 pitkälle	 ha-

jonneisiin	humusyhdisteisiin	(Brady	ja	Weil	2008).		

	

2.1.2	Typen	prosessit	maaperässä	

	

Orgaaninen	aineksen	sisältämä	typpi,	oli	kyse	sitten	lannoitevalmisteesta	tai	maa-

perän	 elävästä	 tai	 kuolleesta	 orgaanisesta	 aineksesta,	 vapautuu	 kasveille	 käyttö-

kelpoiseen	muotoon	maaperäeliöstön	hajotusprosessien	myötä.	Orgaanisen	typen	

vapautumiseen	vaikuttavat	hajotettavan	orgaanisen	aineksen	ominaisuudet,	kuten	

hiili-typpisuhde	(Paustian	ym.	1992),	mutta	myös	peltomaan	ominaisuudet	ja	olo-

suhteet	 (Cabrera	ym.	2005).	Nämä	ominaisuudet	 ja	olosuhteet	määrittävät	muun	

muassa	vapautuuko	prosessissa	kasveille	käyttökelpoista	typpeä	vai	sitooko	hajo-

tusprosessi	maaperän	epäorgaanista	 typpeä	orgaaniseen	muotoon,	 ja	vaikuttavat	

siihen,	kauanko	hajotusprosessi	kestää	(Paustian	ym.	1992).			

	

Maaperäeliöstön	toiminta	paitsi	kontrolloi	orgaanisen	typen	muutoksia	liukoiseen	

muotoon	 ja	 päinvastoin,	 myös	muokkaa	 liukoisen	 typen	 fraktioita	 (nitrifikaatio)	

sekä	siirtää	typpeä	ulos	maa-kasvustosysteemistä	kaasumaiseen	muotoon	denitri-

fikaatioprosesseissa	(Brady	ja	Weil	2008).	Tämän	lisäksi	maaperän	typen	kiertoon	

vaikuttavat	 monet	 kemialliset	 ja	 fysikaaliset	 prosessit,	 kuten	 ammoniumtypen	

haihtuminen	ammoniakiksi	sekä	liukoisen	typen	huuhtoutuminen.	

	

Mineralisaatio	ja	immobilisaatio	

Maaperäeliöstö	hajottaa	saatavilla	olevaa	orgaanista	ainesta	tuottaakseen	energiaa	

ja	ravinteita	omiin	tarpeisiinsa	(Brady	ja	Weil	2008).	Tuoreen	orgaanisen	aineksen	

hajotusprosessi	alkaa	helposti	hajotettavista	hiilihydraateista,	proteiineista	ja	ras-

voista,	 ja	 jatkuu	näiden	jälkeen	pidempien	polymeeristen	yhdisteiden	kuten	tärk-

kelyksen	 hajotuksella	 (Brady	 ja	Weil	 2008).	 Viimeiseksi	 hajoavat	monimutkaiset	

yhdisteet	kuten	selluloosa	 ja	 ligniini	 (Brady	 ja	Weil	2008).	Optimaalinen	hajotus-

toiminta	vaatii	oikeanlaisen	lämpötilan	ja	kosteusolosuhteet,	minkä	vuoksi	hajoa-

minen	tapahtuu	pelto-olosuhteissa	pääasiassa	kasvukauden	aikana,	ja	käytännössä	
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pysähtyy	talvella	sekä	pitkien	kuivien	 jaksojen	ajaksi	(Troeh	 ja	Thompson	2005).	

Mineralisaatiolla	 tarkoitetaan	 hajotusprosessissa	 tapahtuvaa	 orgaanisen	 typen	

muuntumista	 epäorgaaniseen	 muotoon,	 ja	 immobilisaatiolla	 vastaavasti	 epäor-

gaanisen	typen	sitoutumista	orgaaniseen	muotoon	(Robertson	ja	Groffman	2007).	

Kumpaakin	tapahtuu	maaperässä	käytännössä	jatkuvasti,	ja	merkityksellistä	typen	

muutosten	 kannalta	 onkin	 lähinnä	 onko	 nettomineralisaatio	 vai	 -immobilisaatio	

(määritettynä	mineralisoituvan	ja	immobilisoituvan	typen	erotuksesta)	vallitsevaa	

(Robertson	ja	Groffman	2007).		

	

Typen	 vapautumista	 tai	 sitoutumista	määrittää	pääasiassa	hajotettavan	 aineksen	

hiili-typpisuhde	(C:N-suhde),	joka	kuvaa	karkeasti	aineksen	sisältämän	energian	ja	

ravinteiden	suhdetta		(Troeh	ja	Thompson	2005).	Mikäli	typpeä	on	runsaasti	suh-

teessa	 hiileen,	 sitä	 on	 tarjolla	 enemmän	 kuin	maaperämikrobisto	 tarvitsee	 käyt-

töönsä,	ja	ylimääräinen	typpi	vapautuu	epäorgaanisessa	muodossa;	mikäli	hiiltä	on	

paljon	suhteessa	typpeen,	maaperämikrobisto	ottaa	hajotustoimintaan	tarvittavan	

typen	maanesteen	 epäorgaanisesta	 typestä	 (Sylvia	 ym.	 2005).	 Nettomineralisaa-

tion	 ja	 -immobilisaation	 rajana	 pidetään	 tyypillisesti	 C:N-suhdetta	 välillä	 20-40	

(Whitmore	 1996).	 Peltomaiden	 muokkauskerroksen	 C:N-suhde	 on	 keskimäärin	

noin	10-12,	eli	tyypillisesti	viljelymailla	nettomineralisaatio	on	vallitsevaa	(Young	

ja	Aldag	1982).	

	

Aikaisemmin	mineralisoitumisen	 lopputuotteena	 on	 pidetty	 aina	 ammoniumtyp-

peä,	 minkä	 vuoksi	 vanhemmassa	 kirjallisuudessa	 prosessista	 on	 käytetty	 myös	

termiä	ammonifikaatio	(Robertson	ja	Groffman	2007).	Nykyään	huomioidaan	kas-

vien	kyky	käyttää	typen	lähteenä	myös	liukoisia	orgaanisia	typpiyhdisteitä,	minkä	

vuoksi	mineralisaation	lopputuotteina	voidaan	pitää	mitä	vain	kasveille	käyttökel-

poisia	liukoisia	typpiyhdisteitä	(Schimel	ja	Bennet	2004).	

	

Nitrifikaatio	

Nitrifikaatiolla	 tarkoittaa	maaperän	bakteerien	aiheuttamaa	entsymaattista	hape-

tusreaktiota,	jossa	ammonium	muuttuu	nitriitin	(NO2-)	kautta	nitraatiksi	(Robert-

son	 ja	 Groffman	 2007).	 Nitrifikaation	 aiheuttavat	 bakteerit	 saavat	 tarvitsemansa	

energian	reaktiosta.	Eri	autotrofiset	bakteeriryhmät	vastaavat	ammoniumin	muut-
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tamisesta	nitriitiksi	ja	nitriitin	muuttamisesta	nitraatiksi,	mutta	reaktiot	seuraavat	

toisiaan	 tyypillisesti	 hyvin	 nopeasti,	 eikä	 nitriittiä	 yleensä	 esiinny	 maaperässä	

merkittäviä	määriä	(Robertson	ja	Groffmann	2007).	Molemmat	reaktiot	kuluttavat	

lähtöaineena	maaperän	happea,	ja	reaktiotuotteina	syntyy	vettä	ja	vetyioneja.	Nit-

rifikaatio	siis	lisää	maaperän	happamuutta	(Brady	ja	Weil	2008).	Nitraatti	sitoutuu	

anionina	 huomattavasti	 ammoniumia	 (kationi)	 huonommin	 maahiukkasten	 pin-

nalle,	 ja	 on	näin	 ollen	 alttiimpi	 huuhtoutumaan.	Nitraatti	 on	myös	 altis	 denitrifi-

kaatiolle,	 jossa	 nitraattityppi	 muuttuu	 kaasumaisiksi	 typen	 muodoiksi	 (Brady	 ja	

Weil	2008).	

	

Denitrifikaatio	

Nitraattimuotoinen	typpi	voi	poistua	maa-kasvustosysteemistä	ilmakehään	muut-

tumalla	kaasumaisiksi	 typen	muodoiksi.	Denitrifikaatioreaktion	aiheuttavat	useat	

eri	 bakteerit,	 jotka	hapettomissa	 olosuhteissa	 käyttävät	 hengityksessään	 elektro-

nin	 vastaanottajana	nitraattia	 happiatomin	 sijaan	 (Robertson	 ja	Groffman	2007).	

Reaktiossa	nitraatti	pelkistetään	nitriitiksi,	 ja	edelleen	typpioksidiksi	(NO),	dityp-

pioksidiksi	ja	typpikaasuksi.	

	

Pelto-olosuhteissa	 denitrifikaatiota	 tapahtuu	 etenkin	 pellon	 ollessa	 veden	 kylläs-

tämä,	jolloin	hajottajabakteereiden	hengitykseen	ei	ole	riittävästi	happea	saatavilla	

(Brady	ja	Weil	2008).	Vaikka	reaktion	lopputuote	on	optimaalisissa	ja	hyvin	mata-

lahappisissa	 olosuhteissa	 puhdas	 typpikaasu,	 vapautuu	 pelto-olosuhteissa	 usein	

merkittävissä	määrin	myös	typpioksidia	ja	dityppioksidia,	joka	on	voimakas	kasvi-

huonekaasu	 (Brady	 ja	Weil	 2008).	 Maaperän	matala	 pH	 (<5)	 estää	 typpikaasun	

muodostumista,	 ja	 suosii	 näin	 ollen	 typen	 haihtumista	 dityppioksidina	 (Brady	 ja	

Weil	2008).	

	

Typen	haihtuminen	ammoniakkina	

Ammoniakkia	(NH3)	voi	syntyä	kemiallisessa	reaktiossa	orgaanisen	aineksen	hajo-

tessa	 sekä	 ammonium-	 ja	 ureapitoisista	 lannoitteista	 (Brady	 ja	Weil	 2008).	 Olo-

muodoltaan	kaasumaisena	ammoniakki	poistuu	helposti	maa-kasvustosysteemistä	

ilmakehään.		
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Ammoniakki	on	tasapainotilassa	ammoniumionien	kanssa	kaksisuuntaisessa	reak-

tiossa	(Brady	ja	Weil	2008):	

	

NH4+	+	OH-	⇌	H2O	+	NH3 

	

Ammoniakin	 muodostuminen	 on	 runsaampaa	 korkeassa	 pH:ssa	 kuin	 matalassa.	

Sekä	saves-	että	humuspartikkeleilla	on	kyky	sitoa	ammoniakkia,	eli	typen	hävikki	

ammoniakkina	on	suurempaa	mikäli	ammoniumpitoista	ainesta	ei	muokata	maa-

han	vaan	se	jätetään	pellon	pintaan	(Brady	ja	Weil	2008).	Alankomaalaisessa	tut-

kimuksessa	sian	lietelannan	muokkaaminen	pintakerrokseen	vähensi	ammoniakin	

haihtumista	75	%,	ja	lannan	sijoitus	15-20	cm	syvyyteen	97	%	verrattuna	pintale-

vitykseen	(Huijsmans	ym.	2003).	

	

Huuhtoutuminen		

Koska	 nitraatti-ioni	 on	 negatiivisesti	 varautunut,	 se	 ei	 pidättäydy	 negatiivisesti	

varautuneiden	maahiukkasten	pinnalle	kuten	positiivisesti	varautuneet	ionit,	vaan	

on	vapaana	ionina	maanesteessä	(Brady	ja	Weil	2008).	Tämän	takia	nitraattityppi	

on	 hyvin	 altista	 huuhtoutumaan	 viljelykasvin	 ulottumattomiin	 pohjamaahan	 ja	

vesistöihin	 (Di	 ja	 Cameron	 2002).	 Vaikka	 nitraattityppi	 muodostaakin	 merkittä-

vimmän	osan	maa-kasvustosysteemeistä	huuhtoutuvasta	typestä,	huuhtoutuu	pel-

loilta	 jonkin	verran	myös	muita	 typen	 liukoisia	muotoja,	 etenkin	karkeilla	kiven-

näismailla,	 joilla	ravinteiden	pidätyspaikkoja	on	rajallisemmin	(Stevenson	 ja	Cole	

1999).		

	

Leggin	 ja	Meisingerin	(1982)	mukaan	typen	huuhtoutumisriski	on	suuri,	kun	nit-

raattipitoisuus	peltomaassa	on	korkea,	kasvien	typenotto	ja	typen	immobilisaatio	

eivät	riitä	poistamaan	tarpeeksi	nitraattia	maanesteestä,	 ja	maaperän	veden	alas-

päin	suuntautuva	liike	siirtää	nitraattia	pois	kasvien	juurien	ulottuvilta.	Näistä	nit-

raattitypen	pitoisuuteen	voidaan	vaikuttaa	 typpilannoituksen	määrää	 säätämällä,	

ja	 kasvien	 typenottoon	muun	muassa	viljelykasvivalinnoilla	 ja	huolehtimalla	pel-

lon	jatkuvasta	kasvipeitteisyydestä	(Di	ja	Cameron	2002).		
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2.1.2	Kasvien	typenotto	ja	kasvuston	sisältämä	typpi	

	

Vaikka	 maa-kasvustosysteemissä	 suurin	 osa	 typestä	 on	 sitoutuneena	 maaperän	

orgaaniseen	ainekseen,	on	myös	kasvukauden	aikana	kehittyvä	kasvusto	merkittä-

vä	typen	varasto	(Burns	ja	Hardy	1975).	Kasvit	ottavat	typpeä	maaperästä	liukoi-

sessa	muodossa	 ja	muuntavat	 sitä	metabolisissa	prosesseissa	orgaanisiksi	 yhdis-

teiksi.	 Osa	 kasvustoon	 sitoutuneesta	 typestä	 poistuu	 systeemistä	 korjatun	 sadon	

mukana,	ja	osa	palautuu	maaperään	satojätteissä	ja	juurissa.	

	

Kasvien	typenotto	

Kasvit	 ottavat	 typpeä	 maaperästä	 juurillaan	 pääasiassa	 ammonium-	 ja	 nitraatti-

ioneina:	vaikka	kasvit	pystyvät	hyödyntämään	molempia	typen	muotoja	myös	yk-

sinään,	 useimmat	 kasvit	 kasvavat	 parhaiten	 kun	 molempia	 muotoja	 on	 tarjolla	

suurin	piirtein	yhtäläiset	määrät	maaperässä	(Brady	ja	Weil	2008).	Kasvien	ottaes-

sa	ammoniumtyppeä	juurillaan	maan	pH	laskee,	kun	taas	nitraattitypen	otto	nos-

taa	pH:ta	 (Zhang	ym.	2004).	Vaikutus	 johtuu	 typenoton	yhteydessä	 juurien	maa-

nesteeseen	 vapauttamista	 ioneista	 (H+	 ammoniumia	 otettaessa	 ja	 OH-	 nitraattia	

otettaessa)	 (Haynes	1990).	Ammoniumin	 ja	nitraatin	 lisäksi	kasvit	pystyvät	otta-

maan	 epäorgaanista	 typpeä	 myös	 nitriittimuodossa,	 mutta	 nitriittiä	 on	 yleensä	

maanesteessä	vain	hyvin	pieniä	määriä	 johtuen	sen	nopeasta	muuttumisesta	nit-

raatiksi	(Brady	ja	Weil	2008).		

	

Näiden	 epäorgaanisten	 typen	 muotojen	 lisäksi	 kasvit	 pystyvät	 ottamaan	 typpeä	

myös	 liukoisina	 orgaanisina	 yhdisteinä,	 kuten	 liukoisina	 proteiineina	 ja	 amino-

happoina	 (Schimel	 ja	 Bennet	 2004,	 Näsholm	 ym.	 2009).	 Kun	 saatavilla	 on	 sekä	

epäorgaanisia	että	orgaanisia	typen	lähteitä	kasvit	suosivat	kuitenkin	yleensä	epä-

orgaanisia	 lähteitä,	 ja	kasvien	kyky	hyödyntää	liukoista	orgaanista	typpeä	vaihte-

lee	voimakkaasti	eri	kasvilajien	välillä	(Brady	ja	Weil	2008).		

	

Typpi	kasvustossa	

Typpi	on	välttämätön	osa	useita	kasvin	toiminnan	kannalta	elintärkeitä	yhdisteitä.	

Typpeä	 tarvitaan	muun	muassa	 aminohapoissa,	 joista	 muodostuvat	 proteiinit	 ja	

entsyymit,	nukleiinihapoissa,	joista	DNA	koostuu,	sekä	fotosynteesissä	tarvittavas-
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sa	klorofyllissa	(Brady	ja	Weil	2008).	Viljelykasvien	vihreiden	kasvinosien	typpipi-

toisuus	on	yleensä	noin	2,5-4	%	kuiva-aineesta,	mutta	tämä	vaihtelee	paljon	kasvi-

lajista	 ja	 kasvinosan	 iästä	 riippuen;	 palkokasvien	 typpipitoisuus	 on	 tyypillisesti	

muita	viljelykasveja	korkeampi	(Brady	ja	Weil	2008).		

	

Viljoilla	merkittävin	osa	typestä	kertyy	alkukasvukaudesta	vihreisiin	kasvinosiin	ja	

kasvukauden	 lopulla	 siemeniin	 (Spiertz	 ja	De	 Vos	 1983),	mutta	myös	 juuristoon	

jää	korjuun	jälkeen	yli	viidesosa	kasvin	sisältämästä	typestä	(Hansson	ym.	1987).	

Sadon	mukana	poistetaan	keskimäärin	noin	puolet	koko	viljakasvuston	sisältämäs-

tä	 typpimäärästä	 (Hansson	 ym.	 1987,	 Pietola	 ja	 Alakukku	 2005,	 Peltonen-Sainio	

ym.	2008).	Spiertzin	ja	De	Vosin	(1983)	tutkimuksessa	syysvehnän	jyväsato	sisälsi	

93-181	kg	N	/	ha,	kun	taas	oljissa	peltoon	jäi	35-63	kg	N	/ha,	eli	koko	maanpäälli-

sen	kasvuston	sisältämä	typpimäärä	sadonkorjuun	hetkellä	oli	128-244	kg	N	/	ha:	

tutkimuksessa	 ei	 huomioitu	 juuriston	 sisältämän	 typen	 määrää.	 Hanssonin	 ym.	

1987)	tutkimuksessa	ohrakasvusto	sisälsi	kokonaisuudessaan	150	kg	N	/	ha,	josta	

juuriston	osuus	oli	32	kg	N	/	ha.	Vaikka	keskimäärin	puolet	kasvuston	sisältämästä	

typestä	poistuukin	sadon	mukana	maa-kasvustosysteemistä,	jää	hehtaaria	kohden	

peltomaahan	 satojätteissä	 ja	 juurissa	 silti	 useita	 kymmeniä	 tai	 jopa	 satoja	 kiloa	

orgaaniseen	ainekseen	sitoutunutta	typpeä.		

	
	
2.2	Ravinnetasemallit		
	

Ravinnetasemallit	 (nutrient	 budget,	 nutrient	 balance)	 ovat	 työkaluja	 määrätyn	

yksikön	-	esimerkiksi	valtion,	maatilan	tai	tietyn	peltolohkon	-	ravinteiden	yli-	tai	

alijäämäisyyden	 määrittämiseksi	 ja	 ravinteiden	 käytön	 suunnittelemisen	 tueksi	

(Watson	 ja	 Stockdale	1997).	Ravinnetase	 lasketaan	yksinkertaistetusti	 jonkin	 ra-

vinteen	 sisään	 ja	 ulos	 siirtyvien	 virtojen	 erotuksena	 rajatussa	 systeemissä	 tietyn	

ajanjakson	aikana	(Watson	ym.	2002).		

	

	

	

	

	



	 16	

Näin	ollen	ravinnetase	saadaan	laskettua	kaavalla:	

	

Δ	=	I	-	E	
	

Jossa:	

Δ	=	Ravinnetase	

I	=	Virrat	sisään	systeemiin	(inputs)	

E	=	Virrat	ulos	systeemistä	(exports)	

	

Oletuksena	 on,	 että	 huomioimalla	 tietyn	 ravinteen	 sisään	 ja	 ulos	 siirtyvät	 virrat	

systeemistä	 saadaan	 laskettua	 systeemin	 sisäisen	 varaston	muutos	 kyseessä	 ole-

valle	ravinteelle	(Meisinger	 ja	Randall	1991).	Näin	ollen	positiivinen	tase	tarkoit-

taa	systeemin	sisäisen	varaston	kasvua	ja	negatiivinen	tase	varaston	pienenemistä.	

Vaikka	ainevirtojen	 luonne	 ja	niiden	 suuruudet	vaihtelevat	 erityyppisissä	 systee-

meissä,	 voidaan	 ravinnetaseen	 konseptia	 soveltaa	 systemaattisesti	 kaikenlaisiin	

rajattuihin	systeemeihin.		

	

Ravinnetaseiden	 laskemiseen	 on	 käytettävissä	 useita	 erilaisia	 malleja.	 Erilaiset	

ravinnetasemallit	eroavat	toisistaan	siinä,	miten	tarkasteltava	systeemi	on	rajattu,	

kuvataanko	mallissa	systeemin	sisäisiä	ravinnevirtoja,	ja	mitä	sisään	ja	ulos	suun-

tautuvia	 virtoja	mallissa	 huomioidaan	 (Watson	 ym.	 2002).	 Tyypillisesti	 ravinne-

tasemallit	 jaetaan	kolmeen	kategoriaan	(Jarvis	1999):	porttitaseisiin	(gate	budget	

/	 farm-gate	balance),	 peltotaseisiin	 (surface	budget	 /	 field	 balance	 /	 soil	 surface	

balance)	ja	systeemitaseisiin	(system	budget	/	systems	balance).	

	

2.2.1	Porttitase	

	

Porttitase	lasketaan	yksinkertaisesti	systeemiin	tuodun	tai	ostetun	ravinnemäärän	

(lannoitteet,	 lanta)	 ja	systeemistä	sadon	tai	 tuotteiden	mukana	poistuneen	ravin-

nemäärän	erotuksena	(Watson	ym.	2002).	Porttitaseen	laskennassa	ei	huomioida	

systeemin	sisäisiä	ravinnevirtoja	eikä	esimerkiksi	vaikeasti	mitattavia	ravinnevir-

toja	kuten	typensidontaa	tai	ravinteiden	hävikkiä	systeemistä	(Watson	ym.	2002).	

Tämä	 tekee	 porttitaseesta	melko	 epätarkan	 työkalun	 esimerkiksi	 lannoitussuun-
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nittelun	 kannalta.	 Tyypillisesti	 porttitaseita	 käytetäänkin	 arvioitaessa	 ravinne-

taseita	suuressa	mittaluokassa,	kuten	valtion	tai	maatilan	kohdalla,	tai	mikäli	riit-

tävää	aineistoa	tarkempaan	tarkasteluun	ei	ole	saatavilla	(Öborn	ym.	2003).		

	

2.2.2	Peltotase	

	

Peltotase	huomioi	erotuksen	kaikkien	systeemin	sisään	suuntautuvien	virtojen	 ja	

sadon	tai	tuotteiden	mukana	poistuneiden	ravinteiden	välillä	(Watson	ym.	2002).	

Peltotase	 on	 siis	 porttitasetta	 tarkempi	 työkalu	 siinä,	 että	 se	 huomioi	myös	 esi-

merkiksi	 typensidonnan,	 laskeuman	 ja	 kylvösiemenen	mukana	 systeemiin	 siirty-

neet	 ravinteet,	mutta	 se	 ei	 kuitenkaan	 kykene	 kuvaamaan	 systeemiin	 jäävän	 ra-

vinneylijäämän	kohtaloa	 (Watson	ym.	2002,	Öborn	ym.	2003).	 Sen	perusteella	ei	

siis	voida	suoraan	osoittaa,	onko	esimerkiksi	ylijäämätyppi	jäänyt	peltoon	seuraa-

van	 viljelykasvin	 käytettäväksi	 vai	 huuhtoutunut	 vesistöön.	 Ravinnealijäämäisen	

systeemin	menettämän	ravinteen	voidaan	kuitenkin	peltotaselaskelman	perusteel-

la	 luotettavasti	olettaa	olevan	peräisin	maaperän	varastoista,	mikäli	kaikki	sisään	

tulevat	virrat	on	huomioitu	ja	ravinnevirtojen	suuruudet	tunnetaan	tarkasti.	

	

Peltotasetta	 käytetään	 yleisesti	 viljelykasvin	 ravinnetarpeet	 tyydyttävän	 lannoi-

tusmäärän	arvioimiseen	peltolohkotasolla	(Watson	ym.	2002).	Peltotaseen	yli-	tai	

alijäämää	on	mahdollista	käyttää	myös	indikaattorina	systeemin	aiheuttamien	ra-

vinnepäästöjen	määrälle,	vaikka	ravinnepäästöjä	ei	suoraan	taselaskelmassa	mita-

takaan	(Granstedt	ym.	2008).	Vesistöpäästöjen	määrän	arviointia	peltotaseen	avul-

la	 on	kuitenkin	kritisoitu	 liian	 yksinkertaiseksi	menetelmäksi,	 joka	 jättää	huomi-

oimatta	merkittäviä	ravinnepäästöihin	vaikuttavia	tekijöitä	kuten	eroja	viljelykäy-

tännöissä	ja	vuotuisissa	sääolosuhteissa	(Öborn	ym.	2003,	Bengtsson	ym.	2016).	

	

2.2.3	Systeemitase	

	

Systeemitase	 sisältää	 systeemistä	 sisään	 ja	 ulos	 siirtyvät	 ravinnevirrat,	 joiden	 li-

säksi	 huomioidaan	 alasysteemien	 kuten	maaperän,	 kasvuston,	 eläinten	 ja	 lannan	

ravinnevarastot	sekä	ravinnevirrat	näiden	välillä	(Watson	ym.	2002).	Malli	huomi-

oi	siis	pois	systeemistä	siirtyvistä	virroista	muun	muassa	mahdolliset	kaasumaiset	
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päästöt	sekä	huuhtouman	ja	eroosion	mukana	poistuvat	ravinteet,	joita	muut	tässä	

käsitellyt	mallit	eivät	huomioi	(Öborn	ym.	2003).	Systeemitaseen	voi	tämän	myötä	

esittää	myös	ainevirtamallin	muodossa.		

	

Vaadittavan	aineiston	kattavuuden	takia	systeemitaseen	laskeminen	on	hyvin	työ-

lästä,	mutta	 se	 antaa	myös	 tarkimman	kuvan	 systeemin	 ravinnevirtojen	käyttäy-

tymisestä	(Öborn	ym.	2003).	Systeemitasetta	voi	hyödyntää	mittakaavasta	riippu-

matta,	mikäli	 ravinnevirrat	 ja	niiden	suuruudet	 tunnetaan:	esimerkiksi	Aarts	ym.	

(1992)	 käyttivät	 systeemitasetta	 Alankomaiden	maidontuotantojärjestelmien	 ra-

vinnevirtojen	mallintamiseen,	 ja	Antikainen	ym.	 (2005)	suomalaisen	ruokajärjes-

telmän	typpi-	ja	fosforitaseiden	mallintamiseen.	

	

2.3	Kierrätyslannoitus	ja	teollinen	ekologia	
	

Kierrätyslannoituksella	 tarkoitetaan	 ei-neitseellisten	 eli	 kierrätettyjen,	 jo	 ihmis-

käyttöön	otettujen	aineiden	tai	niistä	jalostettujen	tuotteiden	sisältämien	ravintei-

den	käyttämistä	kasvien	ravinteidentarpeen	täyttämiseksi	kasvintuotannossa,	vas-

takkaisena	käsitteenä	väkilannoitukselle,	 jossa	kasvien	 tarvitsemat	 ravinteet	ote-

taan	käyttöön	neitseellisistä	lähteistä.	Käytännössä	kaikki	lannoitus	ennen	teollis-

tumisen	 alkua	 1800-luvulla	 perustui	 ravinteiden	 kierrättämiseen,	 poikkeuksena	

typpeä	symbioottisesti	ilmakehästä	sitovien	palkokasvien	käyttö:	teollisen	lannoi-

tetuotannon	käynnistyttyä	synteettisten	lannoitteiden	käyttö	on	muodostunut	no-

peasti	pääasialliseksi	tavaksi	turvata	kasvien	ravinteidensaanti	(Smil	2002).		

	

2.3.1	Teollinen	ekologia	

	

Argumentit	 kierrätyslannoituksen	 puolesta	 nojaavat	 vahvasti	 teollisen	 ekologian	

tieteenalaan.	 Teollinen	 ekologia	 on	 nykymuodossaan	 Froschin	 ja	 Gallopoulosin	

(1989)	esittelemä	konsepti,	jossa	seurataan	energia-	ja	materiaalivirtoja	tuotannon	

ja	 kulutuksen	 järjestelmissä,	 sekä	 erityisesti	 luonnon	 ekosysteemien	 ja	 ihmisen	

toiminnan	 välillä	 (Encyclopædia	 Britannica	 2016).	 Teollinen	 ekologia	 pyrkii	 vä-

hentämään	raaka-aineiden	ja	energian	kulutusta	sekä	päästöjen	ja	jätteen	määrää	

luomalla	 järjestelmiä,	 joissa	 jokainen	 jätevirta	 voidaan	 hyödyntää	 jonkin	 muun	
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prosessin	 raaka-aineena	 (Graedel	 1996).	 Graedelin	 (1996)	 mukaan	 oleellisessa	

osassa	teollisen	ekologian	ajattelua	on	yksittäisten	tuotantojärjestelmien	hahmot-

taminen	 osana	 luonnon	 ekosysteemien	 toimintaa	 imitoivaa	 kokonaisuutta,	 joka	

toimii	yhteistyössä	mahdollisemman	tehokkaan	toiminnan	mahdollistamiseksi.	

	

Materiaalikiertojen	 sulkeminen	on	 erittäin	keskeisessä	 roolissa	 teollisessa	 ekolo-

giassa.	Tehostamalla	materiaalien	kierrätystä	järjestelmän	sisällä	voidaan	ehkäistä	

jätteen	 syntymistä	 ja	 vähentää	 neitseellisten	 raaka-aineiden	 kulutusta.	 Graedel	

(1996)	esitti	mallissaan	kolme	erilaista	järjestelmää,	joita	hän	käyttää	kuvaamaan	

materiaalien	 ja	energian	virtoja	erilaisissa	biologisissa	ekosysteemeissä	(Kuva	2).	

Tyypin	1	järjestelmä	ei	sisällä	lainkaan	kierrätystä,	eli	järjestelmä	on	täysin	lineaa-

rinen,	ja	pohjaa	kokonaan	järjestelmän	ulkopuolisiin	resursseihin	ja	energiaan	jol-

loin	myöskään	järjestelmän	tuottamaa	jätettä	ei	hyödynnetä.	Tyypin	2	järjestelmän	

osittainen	materiaalikierto	 on	 tyypin	 1	 järjestelmää	 tehokkaampi:	 ainevirrat	 jär-

jestelmän	sisällä	ovat	suurempia	kuin	ainevirrat	sisään	ja	ulos	järjestelmästä.	Tyy-

pin	2	järjestelmä	on	silti	globaalissa	mittakaavassa	pitkällä	aikavälillä	kestämätön	

käyttäessään	 järjestelmän	 ulkopuolisia	 raaka-aineita	 ja	 tuottaessaan	 jätettä,	 eli	

toimiessaan	yksisuuntaisesti	 osittaisesta	 kierrätyksestä	huolimatta.	 Tyypin	3	 jär-

jestelmä	on	saavuttanut	suljetun	materiaalikierron,	eikä	uusia	raaka-aineita	tarvita	

järjestelmän	ulkopuolelta.	 Järjestelmä	 ei	myöskään	 synnytä	 jätettä,	 sillä	 jokainen	

jätevirta	järjestelmän	komponenteista	hyödynnetään	raaka-aineena	jossain	muual-

la	järjestelmässä	(Graedel	1996).		

	

Graedelin	 (1996)	mukaan	 ihanteellisen	 teollisen	 järjestelmän	materiaalien	 ja	 re-

surssien	käyttö	muistuttaa	tyypin	3	biologisen	järjestelmän	ainekiertoa.	Historial-

lisesti	ihmisen	resurssien	käyttö	on	muistuttanut	tyypin	1	lineaarista	järjestelmää:	

teollinen	ekologia	pyrkii	järjestelmän	sisäisen	resurssienkäytön	optimoinnilla	teol-

listen	 järjestelmien	muokkaamiseen	 tyypin	2,	 tai	 lopulta	 jopa	 tyypin	3	kaltaisiksi	

järjestelmiksi	(Graedel	1996).		
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Kuva	2.	Erilaiset	biologiset	ekosysteemit	ja	niiden	energia-	ja	materiaalivirrat	(mu-

kaillen	Graedel	ym.	1996).	

	

Korhonen	 (2001)	 esitti	 edelleen	 teollisen	 ekologiaan	 pohjautuvan	 järjestelmän	

nojaavan	 samoihin	 periaatteisiin	 kuin	 luonnon	 ekosysteemeidenkin:	 kierrätyk-

seen,	monimuotoisuuteen,	paikallisuuteen	 ja	asteittaiseen	muutokseen.	Korhosen	

(2001)	mukaan	 teollisen	 järjestelmän	 tehokas	aineen	 ja	 energian	kierto	 saavute-

taan	mahdollisimman	monimuotoisten	 toimijoiden	yhteistyöllä.	Ulkoisten	resurs-

sien	käytön	minimoimiseksi	järjestelmän	on	kehityttävä	asteittain	toimimaan	pai-

kallisia	uusiutuvia	luonnon	raaka-aineita	kestävästi	käyttäen	ja	niin,	että	teollisen	

järjestelmän	tuottamat	jätteet	ovat	käyttökelpoisia	teollista	järjestelmää	ympäröi-

vän	luonnon	ekosysteemin	hyödynnettäväksi.	Korhosen	(2001)	esittämä	visio	täy-

dellisestä	 teollisen	 ekologian	 järjestelmästä	 perustuu	 luonnon	 ekosysteemin	 ja	

teollisen	 järjestelmän	 väliseen	 toimintaan:	 käyttäessään	 ainoastaan	 uusiutuvia	

ulkopuolisia	 raaka-aineita	 ja	 tuottaessaan	 vain	 luonnon	 ekosysteemeille	 hyödyn-

nyskelpoisia	jätteitä	teollinen	alajärjestelmä	muistuttaa	yksinään	Graedelin	(1996)	

tyypin	2	järjestelmää,	mutta	yhdessä	ympäröivän	luonnon	ekosysteemin	kanssa	se	

muodostaa	tyypin	3	järjestelmän	kaltaisen	kokonaisuuden.	

	



	 21	

2.3.2	Kierrätyslannoitus	

	

Maatalousekosysteemeiden	 ravinteiden	 kierto	 eroaa	 huomattavasti	 luonnon	

ekosysteemeistä.	Luonnon	ekosysteemeissä	ravinteet	kiertävät	järjestelmän	sisäl-

lä:	kasvien	maaperästä	ottamat	ravinteet	palautuvat	 takaisin	maaperään	biomas-

san	hajotessa.	Maatalousekosysteemeistä	ravinteita	poistuu	muun	muassa	sadon-

korjuun	 yhteydessä,	minkä	 vuoksi	 systeemin	 ravinnetaseet	 ovat	 lähtökohtaisesti	

negatiivisia	 ellei	 poistuvia	 ravinteita	 korvata	 ulkoisilla	 ravinnepanoksilla	 eli	 lan-

noitteilla.	Näin	ollen	 ravinteet	pikemminkin	virtaavat	 lineaarisesti	peltotuotanto-

järjestelmän	läpi	kuin	kiertävät	sen	sisällä.		

	

Tarkasteltaessa	koko	ruoantuotannon	ja	-kulutuksen	järjestelmää	tilanne	on	hyvin	

samankaltainen	 kuin	maataloudessa.	Maatalouteen	 tuodut	 ravinteet	 virtaavat	 al-

kutuotannon,	 jalostuksen	 ja	 kaupan	 järjestelmien	 läpi	 kuluttajille,	 ja	 päätyvät	 lo-

pulta	 jätevedenpuhdistuslaitoksille	 käsiteltäviksi;	 lisäksi	 ketjun	 jokaisessa	 vai-

heessa	syntyy	 jäte-	 ja	päästövirtoja,	 joihin	valtaosa	alkutuotannossa	 lisätyistä	 ra-

vinteista	 päätyy	 (Niutanen	 ja	 Korhonen	 2003,	 Antikainen	 ym.	 2005,	 IPES-Food	

2016).	Esimerkiksi	Suomessa	vuosina	1995-1999	alkutuotantoon	lisättiin	lannoit-

teena	6,8-kertainen	määrä	 typpeä	 ruoassa	kulutettuun	 typpimäärään	verrattuna;	

fosforin	osalta	vastaava	luku	on	7,2	(Antikainen	ym.	2005).	

	

Valtaosa	maataloudessa	käytettävästä	typestä	sidotaan	ilmakehästä	erittäin	ener-

giaintensiivisellä	 Haber-Bosch-menetelmällä,	 jossa	 typensidontaan	 käytetään	 uu-

siutumatonta	maakaasua	(Galloway	ym.	2008).	Ilmakehästä	ihmiskäyttöön	otetun	

reaktiivisen	 typen	 määrä	 ylittää	 sille	 asetetut	 kestävyysrajat	 moninkertaisesti	

(Rockström	 ym.	 2009);	 Suttonin	 ym.	 (2011)	 arvioiden	 mukaan	 typen	 päästöjen	

aiheuttamat	terveys-	ja	ympäristöhaitat	tuottavat	yksin	Euroopan	unionin	alueella	

70-320	miljardin	euron	vuosittaiset	kustannukset. Lannoitteissa	käytettävä	fosfori	

taas	on	pääosin	peräisin	apatiitista,	kaivannaisesta,	jonka	tuotantohuipun	on	arvi-

oitu	ajoittuvan	lähelle	vuotta	2033,	ja	jonka	kaupallisessa	käytössä	olevien	varan-

tojen	 arvellaan	 ehtyvän	 nykyisillä	 käyttömäärillä	 50-100	 vuodessa	 (Cordell	 ym.	

2009).	 Vesistöihin	 päätyessään	 fosfori	 on	 etenkin	 sisävesissä	merkittävimpiä	 re-

hevöitymistä	 aiheuttavia	 tekijöitä	 (Correll	 1998). Ruokajärjestelmään	 tuotavat	
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teolliset	 lannoitteet	aiheuttavat	 siis	valmistusvaiheessa	 suuria	päästöjä	 (typpi)	 ja	

kuluttavat	 uusiutumattomia	 luonnonvaroja	 (fosfori),	 ja	 toisaalta	 ruokajärjestel-

mästä	 poistuessaan	 aiheuttavat	 merkittäviä	 ympäristöhaittoja.	 Kierrättämällä	 jo	

käyttöönotettuja	ravinteita	voidaan	vähentää	tarvetta	ulkopuolisten	panosten	käy-

tölle	sekä	hyödyntää	jätevirtojen	ravinteita	uudelleen	alkutuotannossa.	 
 

Teollisten	 lannoitteiden	 runsaan	 käytön	 aiheuttamien	 ongelmien	 vähentämisen	

lisäksi	kierrätyslannoitteita	käyttämällä	on	mahdollista	parantaa	maan	kasvukun-

toa	lisäämällä	viljelymaan	orgaanisen	aineksen	määrää	(Bresson	ym.	2001).	Run-

sas	 orgaanisen	 aineksen	 määrä	 peltomaassa	 parantaa	 ravinteiden	 saatavuutta	

kasveille	(Doran	ja	Smith	1987),	parantaa	maan	rakennetta	(Tisdall	ja	Oades	1982)	

ja	vesitaloutta	(Hudson	1994)	 ja	 tehostaa	maan	mikrobitoimintaa	(Bot	 ja	Benites	

2005).	Suomalaisen	maatalousmaan	hiilipitoisuudessa	on	selkeä	laskeva	suuntaus:	

Heikkisen	 ym.	 (2013)	 mukaan	 viljelymaiden	 hiilipitoisuudet	 laskivat	 vuosien	

1974-2009	välillä	keskimäärin	0,2-0,4	%	vuodessa.	Teolliset	lannoitteet	eivät	sisäl-

lä	 lainkaan	 hiiltä,	 kun	 taas	 joitain	 orgaanisia	 kierrätyslannoitteita	 ja	 -

maanparannusaineita	käyttämällä	peltomaahan	 lisätään	 jopa	useita	 tonneja	hiiltä	

hehtaarille	käyttökertaa	kohden.	Perinteisesti	peltomaan	orgaanisen	hiilen	määrää	

on	lisännyt	karjanlannan	käyttö	lannoitteena	ja	maanparannusaineena,	mutta	lan-

nan	tehokasta	hyödyntämisen	haasteena	on	Suomessa	1950-	1960	ja	1970-luvuilla	

tapahtunut	 kasvin-	 ja	 eläintuotannon	 maantieteellinen	 eriytyminen	 toisistaan	

(Luostarinen	ym.	2011,	Voutilainen	ym	2012):	Etelä-Suomi	on	hyvin	kasvintuotan-

tovaltaista	 aluetta,	 kun	 taas	muualla	 Suomessa	maatalous	painottuu	 eläintuotan-

toon	 (Voutilainen	ym.	2012,	Niemi	 ja	Ahlsted	2014).	Tuotannon	alueellisen	 eriy-

tymisen	johdosta	paikoittain	karjanlantaa	on	liian	paljon	peltoon	sijoitettavaksi,	ja	

toisaalta	 toisilla	 alueilla	 sitä	 ei	 ole	 tarjolla	 tarpeeksi	 (Luostarinen	ym.	2011).	Or-

gaanisten	kierrätyslannoitteiden	ja	-maanparannusaineiden	käyttö	on	yksi	vaihto-

ehto	 viljelymaiden	 multavuuden	 lisäämiseksi	 alueilla,	 joilla	 orgaanisesta	 hiilestä	

on	muutoin	puutetta.	
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3	TUTKIMUKSEN	TAVOITTEET	
	

Tutkimuksen	 tavoitteena	 oli	 selvittää,	 miten	 erilaisista	 lähteistä	 peräisin	 olevat	

kierrätyslannoitteet	 vaikuttavat	 typen	 ainevirtoihin	 ja	 typen	 peltotaseeseen	 kau-

ran	viljelyssä.	Tutkimuskysymykset	olivat:	

					1.	Eroaako	typen	käyttäytyminen	peltotuotannon	ainevirroissa	(etenkin	sadon,	

vegetatiivisen	 biomassan	 ja	 kaasumaisten	 päästöjen	 typpivirtojen	 osalta)	 erilais-

ten	kierrätyslannoitteiden	tyypillisillä	käyttötavoilla	ja	-määrillä	väkilannoitetusta	

käsittelystä?		

					2.	Miten	erilaisten	kierrätyslannoitteiden	käyttö	vaikuttaa	typen	peltotaseeseen	

verrattuna	väkilannoitettuun	kontrolliin?	

	

4	AINEISTO	JA	MENETELMÄT	
	

Tutkimus	 oli	 kokeellinen.	 Aineisto	 saatiin	 Hyvän	 sadon	 kierrätyslannoitus	

(HYKERRYS)	-hankkeen	kenttäkokeesta,	 ja	mittaukset	tehtiin	kokeen	kaurakoejä-

senistä.	

	

4.1	Kenttäkokeen	sijainti	ja	kasvukauden	sääolosuhteet	
	

HYKERRYS-hankkeen	koekenttä	perustettiin	Helsingin	kaupungin	Haltialan	tilalle	

lohkolle	 0910035610	 (60°26’	 N,	 24°96’	 E)	 kesällä	 2016.	 Viljavuustutkimuksen	

mukaan	koelohkon	maalaji	oli	runsasmultainen	hietasavi	(HtS).	Vuonna	2016	loh-

kolla	 viljeltiin	 ohraa	 (Hordeum	 vulgare),	 jonka	 korjuun	 jälkeen	 maa	 muokattiin	

kyntämällä.	Taulukossa	1	on	esitetty	koelohkon	viljavuustiedot	syksyllä	2016	ote-

tuista	Viljavuuspalvelussa	analysoiduista	näytteistä;	koelohkolla	mangaanin	luoki-

tus	 oli	 ”heikko”,	mutta	muiden	 ravinteiden	 osalta	 viljavuusanalyysin	 luokitus	 oli	

hyvä	tai	korkeampi.	Tutkimusta	edeltävinä	vuosina	koelohkolla	on	viljelty	viljaval-

taista	 viljelykiertoa,	 ja	 lohkoa	 on	 2000-luvun	 alkupuolella	 lannoitettu	 runsaasti	

jätevesilietepohjaisella	kompostilla,	mikä	näkyy	lohkolta	otettujen	maanäytteiden	

korkeissa	fosfori-	ja	kuparipitoisuuksissa.	
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Taulukko	 1.	 Haltialan	 koelohkon	 muokkauskerroksen	 analyysitulokset	 vuonna	
2016	syksyllä	otetuista	maanäytteistä	verrattuna	Uudenmaan	peltojen	keskimää-
räisiin	analyysituloksiin	vuosina	2006-2010	(Viljavuuspalvelu	2018).	
Ominaisuus		 Haltialan	koelohkon	

keskiarvo	
Uudenmaan	peltojen	
keskiarvo	2006-2010	

pH		 6,08	 6,12	
Ca,	mg/l		 3243	 2206	
Mg,	mg/l		 438	 381	
K,	mg/l		 349	 214	
P,	mg/l		 20,9	 11,4	
S,	mg/l		 15,4	 19,3	
Cu,	mg/l		 24,5	 5,2	
Zn,	mg/l		 21,95	 3,5	
Mn		 8,4	 28,3	
B,	mg/l		 0,73	 0,79	
	

Kasvukausi	2017	oli	hieman	keskimääräistä	viileämpi.	Kasvukauden	kuukausittai-

set	keskilämpötilat	 ja	sademäärät	on	esitetty	ohessa	(kuva	1).	Viileä	kevät	viiväs-

tytti	 kauran	 kylvöä	 ja	 hankalasti	 ajoittuneet	 syyssateet	 korjuuta,	 mutta	 muuten	

poikkeavat	sääolosuhteet	eivät	häirinneet	koejärjestelyjä.	

	

	

	
Kuva	1.	Kuukausittaiset	keskilämpötilat	 ja	 sademäärät	Haltialan	koelohkolla	kas-
vukaudella	 2017	 ja	 vuosien	 1981-2010	 keskiarvot	 Helsinki-Vantaan	 lentokentän	
mittausasemalla.	
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4.2	Koeasetelma	ja	koejärjestelyt	
	

HYKERRYS-hankkeen	 (aloitettu	 2016,	 suunniteltu	 päätyväksi	 2021)	 koekentällä	

toteutetaan	viisivuotista	viljelykiertoa	(viherlannoitusnurmi	>	syysrypsi	>	syysruis	

>	härkäpapu	>	kaura	+	nurmi	aluskasvina)	niin,	että	 jokaisena	vuotena	viljelyssä	

on	 kolme	 kierron	 eri	 vaihetta	 neljässä	 kerranteessa.	 Kerranteet	 on	 sijoitettu	 sa-

mansuuntaisesti	20-40	m	välein.	Tämän	tutkimuksen	aineisto	on	kerätty	viisivuo-

tisen	kierron	ensimmäisenä	satokasvivuonna	ja	aineisto	koskee	vain	kaura	+	alus-

kasvi	-kasvustoja.	Koekenttä	ja	tässä	tutkimuksessa	aineistona	käytettyjen	käsitte-

lyiden	sijainti	kentällä	ovat	kuvattu	tarkemmin	kuvassa	2.		

	

	
Kuva	2.	Haltialan	koelohkon	kenttäkartta.	Kartassa	harmaalla	värillä	merkityt	koe-
ruudut	ovat	tutkimuksessa	mukana	olevia	käsittelyitä.	
	

Ruis Ruis Kaura Härkäpapu
101 201 301 Matokomposti 401

102 202 302 Lihaluujauho 402

103 203 303 Ammoniumsulfaatti 403

104 204 304 Mädätysjäännös 404

105 205 305 Lannoittamaton 405
Väkilannoite

Härkäpapu Härkäpapu Härkäpapu Ruis
106 206 306 406

107 207 307 407

108 208 308 408

109 209 309 409

110 210 310 410

Kaura Kaura Ruis Kaura
111 Lannoittamaton 211 Mädätysjäännös 311 411

Väkilannoite Matokomposti

112 Mädätysjäännös 212 Lihaluujauho 312 412 Mädätysjäännös

113 Ammoniumsulfaatti 213 Väkilannoite 313 413 Ammoniumsulfaatti
Lannoittamaton

114 Lihaluujauho 214 Ammoniumsulfaatti 314 414 Väkilannoite
Lannoittamaton

115 215 Matokomposti 315 415 Lihaluujauho 4m
Matokomposti 4m

20m 20m 20m
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HYKERRYS-kenttäkokeen	ruudut	ovat	8	m	x	20	m,	 ja	ruutujen	väliin	jätettiin	2	m	

levyiset	 väkilannoitetut	 reunakaistat.	 Osallistuvien	 tahojen	 oli	 mahdollista	 jakaa	

oma	ruutunsa	pienempiin	osiin	sen	mukaan,	montako	erilaista	 lannoitekäsittelyä	

he	halusivat	sisällyttää	kokeeseen.	Osallistujista	osa	käytti	tämän	mahdollisuuden,	

mistä	syystä	aineiston	ruutukoko	vaihteli.	Lihaluujauhokäsittelyn	ruutukoko	oli	4	

m	x	10	m,	mädätysjäännös-	ja	ammoniumsulfaattikäsittelyiden	8	m	x	20	m,	mato-

komposti-	 ja	väkilannoitekäsittelyiden	4	m	*	20	m,	 ja	 lannoittamattoman	verran-

teen	ruutukoko	oli	2	m	x	10	m.	

	

Tutkimus	 toteutettiin	 yhden	 tekijän	 täydellisesti	 satunnaistettuna	 lohkokokeena	

(CRBD);	tekijänä	oli	lannoitus.	

	

4.3	Lannoituskäsittelyt	
	

Kokeessa	 käytettiin	 lannoituskäsittelyinä	 neljää	 erilaista	 kierrätyslannoitusta,	 ja	

lisäksi	toteutettiin	vertailuksi	lannoittamaton	kontrolli	sekä	väkilannoituskäsittely	

(taulukko	2).	Väkilannoitukseen	käytettiin	YaraMila5-lannoitetta	sekä	Patenttika-

lia	täydentämään	lannoitusta	magnesiumin	osalta.	

	

Tähän	 tutkimukseen	 sisällytettäviksi	 kierrätyslannoituskäsittelyiksi	 valittiin	 yksi	

lannoituskäsittely	jokaiselta	tutkimushankkeeseen	osallistuneelta	yhteistyökump-

panilta	niin,	että	käsittelyt	edustivat	kattavasti	hankkeessa	tutkittavia	lannoitteita.	

Ammoniumsulfaatti-käsittelyssä	 lannoitteena	 käytettiin	 nikkelinjalostuksen	 sivu-

virtana	 tuotettua	 kiteistä	 ammoniumsulfaattia.	 Lihaluujauho-käsittelyssä	 kylvö-

siemen	ympättiin	mikrobilisällä,	ja	lannoite	oli	teurastamotuotteiden	sivuvirroista	

valmistettu	Ecolan	Agra	8-4-2.	Matokomposti-käsittelyssä	 lannoite	oli	kastemato-

jen	kompostoimaa	karjanlantaa	sekä	samaisesta	kompostista	uutettua	liuosta.	Mä-

dätejäännös-käsittelyssä	 lannoite	 oli	 erilliskerätyn	 biojätteen	 biokaasutusproses-

sissa	syntyvää	lietemäistä	mädätejäännöstä	ja	elintarviketeollisuuden	sivuvirroista	

valmistettua	ravinnelisää	(taulukko	2).		
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Taulukko	 2.	 Lannoituskäsittelyissä	 käytetyt	 lannoitevalmisteet,	 levitysmäärät	
(kg/ha),	levitysajankohdat	ja	tuotteiden	sisältämän	liukoisen	typen	ja	kokonaisty-
pen	määrät	(kg/ha).	
Käsittely	 Lannoitevalmiste	 Levitys-

määrä	
(kg/ha)	

Levitysajankohta	 Liuk.	N	
(kg/ha)	

Kok.	N	
(kg/ha)	

Ammoniumsulfaatti	 Ammoniumsulfaatti	 571	 18.5.17	 114,2	 119,9	
	

Lihaluujauho	 Ecolan	Agra	8-4-2	 900	 19.5.17	 20,7	 67,5	
	 NP-mikrobivalmiste	 1,25	 20.5.17	 0,0	 0,0	

	
Matokomposti	 PlantPower-

komposti	
4000	 18.5.17	 13,6	 29,2	

	 PlantPower-liuos	 50	 18.5.17	ja	9.6.2017	 0,0	 0,0	
	

Mädätejäännös	 Ravinneliete	 19750	 15.6.17	 90,9	 126,4	
	 Combooster	 430	 15.6.17	 2,6	 3,8	

	
Väkilannoitus	 YaraMila5	 545	 20.5.17	 120,0	 120,0	
	 Patenttikali	 91	 20.5.17	 0,0	 0,0	
	

4.4	Kasvimateriaali	
	

Kokeessa	kasvimateriaalina	oli	kaura	(Avena	sativa	L.	 cu.	 ’Obelix’).	Obelix	on	kor-

keasatoinen,	 lujakortinen	 ja	 suurijyväinen	 lajike.	Virallisissa	 lajikekokeissa	Obeli-

xin	keskisato	Suomessa	on	6326	kg/ha	(Laine	ym.	2016).	

	

Kauran	aluskasvina	viljeltiin	apilanurmiseosta	(5	%	alsikeapila	Trifolium	hybridum	

L.	cu.	’Frida’,	5	%	valkoapila	Trifolium	repens	L.	cu.	’Jögeva’,	10	%	puna-apila	Trifo-

lium	pratense	L.	cu.	’Saija’,	25	%	ruokonata	Festuca	arundinacea	L.	cu.	’Retu’,	55	%	

timotei	Phleum	pratense	L.	cu.	’Tenho’).			

	

4.5	Viljelytoimenpiteet	
	

Edellisenä	syksynä	kynnetty	koelohko	äestettiin	keväällä	2017	kaksi	kertaa	(4.5.	ja	

5.5.)	ennen	kauran	ja	aluskasvin	kylvöä	(20.5.).	Kauran	kylvötiheys	oli	500	siemen-

tä	/	m2.	Koeruutujen	 lannoitus	ajoittui	 touko-kesäkuulle:	 lannoitteet	punnittiin	 ja	

levitettiin	ruuduille	joko	käsin	pintalevityksenä	(Ecolan	Agra	8-4-2	ja	PlantPower-

komposti),	 sijoitettuna	 kylvökoneella	 (YaraMila5,	 patenttikali	 ja	 NP-

mikrobivalmiste)	tai	kastelukannulla	pintalevityksenä	(ammoniumsulfaatti,	Plant-

Power-liuos	 ja	Ravinneliete	 johon	sekoitettuna	Combooster).	Ammoniumsulfaatti	

sekoitettiin	 veteen	 15%	 (w/w)	 liuokseksi	 ja	 levitettiin	 ruuduille	 nestemäisenä.	
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PlantPower-liuos	laimennettiin	vedellä	5	%	(w/w)	liuokseksi	ja	levitettiin	kahdes-

sa	 erässä	 touko-	 ja	 kesäkuussa	 (molempina	 ajankohtina	 levitysmäärä	 oli	 25	

kg/ha).	 Jauhemainen	NP-mikrobivalmiste	 levitettiin	 lihaluujauho-ruuduille	 sekoi-

tettuna	 kylvösiemenen	 joukkoon.	 Ravinneliete	 levitettiin	 kauran	 oraille	 3-

lehtivaiheessa.	 Rikkakasvintorjunta	 suoritettiin	 	 kemiallisesti	 Nufarm	 MCPA	 -

kasvinsuojeluaineella	 (2	 l/ha)	17.6.17.	Kauran	koeruudut	puitiin	27.9.17	 Sampo-

Rosenlew	2010	-koeruutupuimurilla,	 ja	kauran	aluskasvina	ollut	seosnurmi	 jätet-

tiin	kasvamaan	ruuduille.	

	

4.6	Näytteet	ja	analyysit	
	

Lannoitenäytteet	

Kokeessa	 käytetyistä	 lannoitevalmisteista	 kerättiin	 5-10	 satunnaisesta	 kohdasta	

eri	puolilta	 toimituserää	 lannoitetta	saaviin,	 jossa	 lannoite	sekoitettiin	 ja	sekoite-

tusta	 lannoitteesta	otettiin	500	g	näytteet.	Näytteitä	varastoitiin	 -20	°C:ssä	12-40	

vrk	 ennen	 näytteiden	 lähettämistä	 analysoitavaksi	 Eurofins	 Viljavuuspalvelu	

Oy:lle.	Viljavuuspalvelu	käytti	kokonaistypen	pitoisuuden	mittaamiseen	modifioi-

tua	 Kjeldahl-menetelmää	 (BS	 EN	 13654-1:2001).	 Lannoituskäsittelyssä	 lisätyn	

kokonaistypen	määrä	 laskettiin	 lisättyjen	 valmisteiden	 typpipitoisuuksien	perus-

teella.	

	

Satonäytteet	

Koeruutujen	satonäytteet	puitiin	10	m2	alalta	ruutujen	keskiosasta,	minkä	jälkeen	

satonäytteet	 kuivattiin	 lavakuivurissa,	 puhdistettiin	 roskista	 ja	 punnittiin.	 Kuiva-

tuista	ja	puhdistetuista	satonäytteistä	määritettiin	kuiva-ainepitoisuus	kuivaamal-

la	 yhden	 gramman	 painoisia	 osanäytteitä	 105	 °C:ssä	 18	 tuntia	 ja	 määrittämällä	

näytteen	 vesipitoisuus	 alkuperäisen	 painon	 ja	 kuivatuksen	 jälkeisen	 painon	 ero-

tuksesta.	 Jyväsadon	 typpipitoisuuden	määritystä	 varten	punnittiin	 kolmen	gram-

man	osanäytteet,	jotka	jauhettiin	ja	kuivattiin	30	°C:ssä	72	tuntia.	
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Kasvustonäytteet	

Koeruuduilta	kerättiin	26.-27.9.	(päivää	ennen	puintia	ja	puintipäivänä)	3	*	30	kyl-

vörivisenttimetrin	 kasvustonäytteet	 juurineen.	 Kasvustonäytteet	 kuivattiin	 välit-

tömästi	60	°C:ssä	72	tunnin	ajan,	jonka	jälkeen	niistä	eroteltiin	rikka-	ja	aluskasvit	

sekä	 kauran	 juuret	 ja	 jyvät.	 Jäljellejäänyt	maanpäällinen	 vegetatiivinen	 biomassa	

punnittiin,	jauhettiin	ja	siitä	määritettiin	kuiva-ainepitoisuus	samalla	menetelmällä	

kuin	satonäytteistä.	

	

Jyväsadon	ja	satojätteiden	typpipitoisuus		

Jauhetuista	 ja	kuivatuista	 jyvä-	 ja	biomassanäytteistä	punnittiin	250	mg	osanäyt-

teet,	 joista	 analysoitiin	 typpipitoisuus	 automaattisella	 elementtianalysaattorilla	

(VarioMax	CN	analyser,	Elementar	Analysensysteme	GmbH,	Germany).	

	

4.7	Laskukaavat	ja	arviot	
	

Typpisato		

Kauran	 jyväsadon	 sisältämän	 typen	määrä	 (kg	 N/ha)	 laskettiin	 ruutukohtaisesti	

kertomalla	 jyväsadon	 määrä	 (kg/ha)	 jyväsadon	 typpipitoisuudella.	 Koko	 kaura-

kasvuston	puintihetkeen	mennessä	sitoman	typen	määrä	saatiin	laskemalla	yhteen	

jyväsadon	 typpi,	 maanpäällisten	 satojätteiden	 sisältämä	 typpi	 ja	 juuribiomassan	

sisältämä	typpi.	

	

Satojätteiden	sisältämä	typpi		

Satojätteiden	sisältämän	typen	määrä	(kg	N/ha)	laskettiin	ruutukohtaisesti	kerto-

malla	 biomassanäytteistä	 laskettu	 satojätteiden	määrä	 (kg/ha)	 biomassanäyttei-

den	typpipitoisuudella.	

	

Juuribiomassan	sisältämä	typpi	

Kauran	 juuribiomassan	 sisältämän	 typen	määrän	 arvio	muodostettiin	Hanssonin	

ym.	(1987)	tulosten	perusteella.	Hansson	ym.	(1987)	tutkivat	ohran	typen	 jakau-

tumista	eri	kasvinosien	välillä,	ja	totesivat	lannoitetun	ohran	juuribiomassan	sisäl-

tävän	21,3	%	osuuden	 kasvin	 kokonaistypestä.	 Juurien	 sisältämä	 typpi	 laskettiin	

siis	kaavalla	(21,3/78,7)	*	(typpisato	+	satojätteiden	sisältämä	typpi).	
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Koko	kaurakasvuston	sisältämä	typpi	

Koko	kaurakasvuston	puintihetkeen	mennessä	 sitoman	 typen	määrä	määritettiin	

laskemalla	yhteen	jyväsadon	typpi,	maanpäällisten	satojätteiden	sisältämä	typpi	ja	

juuribiomassan	sisältämä	typpi.	

	

Typpilaskeuma	

Typpilaskeuman	määrä	arvioitiin	Suomen	ympäristökeskuksen	 ja	 Ilmatieteen	 lai-

toksen	mittausten	(Kuusisto	1997,	Vuorenmaa	ym.	2001)	perusteella.	

	 	

Kylvösiemenen	sisältämä	typpi	

Kylvösiemenen	sisältämän	typen	määrä	 laskettiin	käytetyn	kylvötiheyden,	viralli-

sissa	 lajikekokeissa	 (Laine	 ym.	 2016)	 määritetyn	 Obelix-kauran	 tuhannen	 jyvän	

painon,	 ja	kenttäkokeen	kemiallisesti	 lannoitetun	käsittelyn	 jyväsadon	keskimää-

räisen	typpipitoisuuden	perusteella.	

	

Typen	kaasumaiset	päästöt	

Typen	 kaasumaisten	 päästöjen	määrä	 arvioitiin	 IPCC:n	 (Intergovernmental	Panel	

on	 Climate	 Change,	 Hallitustenvälinen	 ilmastonmuutospaneeli)	 arviointitapaan	

(IPCC	2006)	ja	kansallisiin	päästökertoimiin	perustuvilla	Maa-	ja	elintarviketalou-

den	tutkimuslaitoksen	kaavoilla	ja	kertoimilla	(Pulkkinen	ym.	2012).		

	

Dityppioksiditypen	(N2O-N)	määrä	laskettiin	kaavalla:	

	

EFN	annual	=	10	^	[-0,2762	+	0,58	+	0,002848	*	(FSN	mine	+	FON	mine)]	-0,529	
	

Jossa:	

EFN	annual	=	yksivuotisten	kasvien	päästökerroin,	kg	N2O-N/ha	

FSN	mine	=	savi-	 ja	muille	kivennäismaille	vuoden	aikana	 lisätyn	väkilannoitetypen	

määrä,	kg	N/ha	

FON	mine	=	savi-	ja	muille	kivennäismaille	vuoden	aikana	lisätyn	orgaanisten	lannoit-

teiden	typen	määrä	(lanta,	komposti,	soluneste	ym.),	kg	N/ha	
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Ammoniakkitypen	(NH3-N)	ja	typen	oksidien	sisältämän	typen	(NOx-N)	määrä	las-

kettiin	kaavalla:	

	

FracGAS	=	0,015	*	Nmine	+	0,25	*	Norg	
	

Jossa:	

FracGAS	=	osuus	lannoitetypestä,	joka	haihtuu	NH3:na	ja	NOx:nä	

Nmine	=	epäorgaanisissa	lannoitteissa	lisätty	typpi,	kg/ha	

Norg	=	orgaanisissa	lannoitteissa	lisätty	typpi,	kg/ha	

	

Koska	 typen	 kaasumaisten	 päästöjen	 määrä	 johdettiin	 käytetyillä	 laskukaavoilla	

orgaanisen	ja	epäorgaanisen	typen	lisäysmääristä,	olivat	kunkin	käsittelyn	kaasu-

maisten	 päästöjen	 määrät	 vakioita	 (taulukko	 3).	 Typen	 peltotaseen	 laskennassa	

dityppioksiditypen	ja	ammoniakin	ja	typen	oksidien	sisältämän	typen	määrät	las-

kettiin	yhteen	typen	kaasumaisten	kokonaispäästöjen	määrän	arvioksi.		

	

Taulukko	 3.	 Dityppioksiditypen	 (N2O-N)	 ja	 ammoniakkitypen	 (NH3-N)	 ja	 typen	
oksidien	sisältämän	typen	(NOx-N)	määrä	eri	käsittelyillä,	kg	N/ha/a.	
Käsittely	 Lannoitteen	tyyppi	 N2O-N	 NH3-N	ja	NOx-N	
Lannoittamaton	 -	 1,5	 0,0	
Ammoniumsulfaatti	 Epäorgaaninen	 3,9	 1,8	
Lihaluujauho	 Orgaaninen	 2,6	 16,9	
Matokomposti	 Orgaaninen	 1,9	 7,3	
Mädätysjäännös	 Orgaaninen	 4,2	 32,5	
Väkilannoitus	 Epäorgaaninen	 3,9	 1,8	
	

	

Aluskasvin	vaikutus	

Tässä	 tutkimuksessa	 jätettiin	 huomioimatta	 kauran	 aluskasvina	 olleen	 seosnur-

men	 typensidonnan	 ja	 -oton	 vaikutus	 typen	 ainevirtoihin.	 Tutkimuksen	 ajallisen	

rajauksen	 vuoksi	 kasvamaan	 jätetyn	 nurmikasvuston	 sisältämää	 typpeä	 ei	 ollut	

mielekästä	sisällyttää	osaksi	mallia,	ja	toisaalta	aluskasvustossa	tapahtuvan	typen-

sidonnan	 vaikutus	 satokasvin	 kasvuun	 ja	 typenottoon	 on	 useimmiten	 pienimuo-

toinen	 (Valkama	 ym.	 2015).	 Lisäksi	 tässä	 tutkimuksessa	 käytetyn	 nurmiseoksen	

kanssa	vastaavanlaisten	seosnurmien	osalta	 tutkimustietoa	aiheesta	on	vähänlai-
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sesti	 (esim.	Valkama	ym.	2015),	 joten	 tarkan	vaikutuksen	arviointi	kirjallisuuden	

perusteella	on	haasteellista,	ja	tehdyt	arviot	pohjaisivat	vain	yksittäisten	tutkimuk-

sien	tuloksiin.	

	

4.8	Ainevirtamalli	
	

Typen	 virrat	maa-kasvustosysteemissä	 laskettiin	 ainevirtamallilla	 (kuva	3),	 jossa	

tarkastelun	ajanjakso	oli	agrohydrologinen	vuosi	(1.	toukokuuta	2017	-	30.	huhti-

kuuta	2018).		Mallissa	ei	ole	huomioitu	typen	huuhtoumista	tai	eroosion	vaikutus-

ta,	 sillä	 tämän	 tutkimuksen	puitteissa	ei	ollut	mahdollista	mitata	 toteutuneita	 ty-

pen	päästöjä	vesistöihin.	Näin	ollen	maaperän	typpitaseen	muutos	on	mallissa	luo-

tettavin	 arvio	 typen	 huuhtoutumispotentiaalille,	 mutta	 koska	 tase	 sisältää	 myös	

maaperään	 pysyvämmin	 sitoutuvan	 typen	 osuuden,	 etenkin	 orgaanisten	 lannoit-

teiden	 kohdalla	 arvioon	 tulee	 suhtautua	 suuntaa-antavana	 (ks.	 esim.	 Öborn	 ym.	

2003).	Kaikki	ainevirrat	laskettiin	kokonaistypen	määränä	hehtaaria	kohden	(kg	N	

/	ha).	

	

	
Kuva	3.	Tutkimuksessa	käytetty	malli	typen	virtojen	tarkasteluun.		
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Typen	peltotase	

Typen	peltotase	laskettiin	ruutukohtaisesti	mitattujen	ja	laskennallisten	ainevirto-

jen	(kg	N/ha/a)	perusteella:	

	

ΔN	=	Nlannoitus	+	Nlaskeuma	+	Nsiemen	-	Nsato	-	Nkaasupäästö	

	

Jossa:	

ΔN	=	Typen	peltotase		

Nlannoitus	=	Lannoituksen	sisältämä	typpi	

Nlaskeuma	=	Typen	laskeuma	

Nsiemen	=	Kylvösiemenen	sisältämä	typpi	

Nsato	=	Kauran	jyväsadon	sisältämä	typpi	

Nkaasupäästö	=	Kaasumaiset	typen	päästöt	(N2O,	NH3,	NOx)	

	

Tämä	 laskutapa	 peltotaseelle	 eroaa	 OECD:n	 suosittelemasta	 laskutavasta	 (OECD	

2001)	siten,	että	myös	kaasumaiset	typen	päästöt	on	huomioitu.	OECD:n	suositte-

lemalla	laskukaavalla	saatava	typen	peltotase	kuvaa	typen	ylijäämää,	joka	sitoutuu	

maaperään,	 huuhtoutuu	 veden	mukana	 tai	 haihtuu	 ilmakehään.	 Tässä	 tutkimuk-

sessa	käytetty	tapa	taas	antaa	tarkemman	arvion	maaperään	sitoutuneen	tai	siitä	

poistuneen	typen	ja	potentiaalisesti	huuhtoutuvan	typen	määrästä.		

	

Typpisatoa	lukuun	ottamatta	peltotaseen	laskennassa	käytetyt	arvot	ovat	käsitte-

lykohtaisia	 vakioita.	 Tästä	 johtuen	 typen	 peltotaseen	 käsittelynsisäinen	 vaihtelu	

muodostuu	vain	mitatusta	jyväsadon	sisältämän	typen	määrän	vaihtelusta.	

	

4.9	Tilastolliset	analyysit		
	

Lannoituskäsittelyjen	 vaikutus	 jyväsatoon,	 sadon	 typpipitoisuuteen,	 typpisatoon,	

kasvuston	sisältämän	kokonaistypen	määrään	ja	typen	peltotaseeseen	analysoitiin	

käyttämällä	yksisuuntaista	varianssianalyysia	(One-way	ANOVA),	 jossa	lohkoteki-

jänä	oli	 kerranne.	Analyysit	 tehtiin	 erikseen	 lannoittamattomalle	 ja	 väkilannoite-

tulle	käsittelylle,	 lannoittamattomalle	 ja	kierrätyslannoituskäsittelyille,	 ja	väkilan-

noitetulle	 ja	 kierrätyslannoituskäsittelyille.	 Pareittaiset	 vertailut	 tehtiin	 Tukeyn	
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HSD-monivertailumenetelmällä.	 Typpilannoituksen	 määrän	 vaikutusta	 satoon,	

sadon	 typpipitoisuuteen,	 typpisadon	 määrään	 ja	 typen	 peltotaseeseen	 tutkittiin	

lineaarisella	regressioanalyysilla.	Tilastollisesti	merkitsevien	erojen	rajana	käytet-

tiin	p-arvoa	<0,05.	Tulosten	analysointiin	käytettiin	IBM	SPSS	Statistics	(versio	24)	

-ohjelmaa.		

	

5	TULOKSET	
	

5.1	Jyväsadon	määrä	
	

Kauran	keskimääräinen	 jyväsato	kokeessa	oli	5290	kg/ha	(keskiarvon	keskivirhe	

667	kg/ha,	vaihteluväli	2712-7135	kg/ha).	Korkein	sato	saatiin	väkilannoituskäsit-

telyllä	 ja	 pienin	 sato	 lannoittamattomalla	 käsittelyllä.	 Väkilannoitetun	 käsittelyn	

sato	oli	merkitsevästi	suurempi	kuin	lannoittamattoman	käsittelyn	(59	%	väkilan-

noitetun	käsittelyn	sadosta)	sekä	matokomposti-käsittelyn	(62	%	väkilannoitetun	

käsittelyn	 sadosta).	 Mädätysjäännös-käsittelyn	 sato	 oli	 merkitsevästi	 suurempi	

kuin	lannoittamattoman	käsittelyn	(156	%	lannoittamattoman	käsittelyn	sadosta).	

Muut	 kierrätyslannoituskäsittelyt	 eivät	 eronneet	 tilastollisesti	 merkitsevästi	 lan-

noittamattomasta	tai	väkilannoitetusta	käsittelystä	(taulukko	4).	Merkittävin	yksit-

täinen	jyväsadon	määrää	selittävä	tekijä	oli	lannoituksessa	käytetyn	typen	määrä,	

joka	selitti	49,2	prosenttia	satomäärän	vaihtelusta	(r2=0,492,	p<0,001).	

	

5.2	Jyväsadon	typpipitoisuus	
	

Kauran	 jyväsadon	keskimääräinen	 typpipitoisuus	oli	2,44	%	kuiva-aineesta	 (kes-

kiarvon	keskivirhe	0,069	%	k.a.,	vaihteluväli	2,18-2,67	%	k.a.).	Matokompostikäsit-

telyllä	 saavuttu	 typpipitoisuus	oli	merkitsevästi	matalampi	kuin	väkilannoituskä-

sittelyllä	 (p=0.008)	 tai	Mädätysjäännös-käsittelyllä	 (p=0,017),	muut	 käsittelyt	 ei-

vät	 eronneet	 tilastollisesti	 merkitsevästi	 väkilannoituskäsittelystä	 tai	 lannoitta-

mattomasta	käsittelystä.	Lannoituskäsittelyssä	lisätyn	kokonaistypen	määrän	vai-

kutus	sadon	typpipitoisuuteen	oli	lineaarisen	regressioanalyysin	perusteella	pieni,	

mutta	juuri	ja	juuri	merkitsevä	(r2=0,167,	p=0,048,	vakiotermi	2,36,	kulmakerroin	

0,01).		
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5.3	Typpisato	
	

Jyväsadon	sisältämän	typen	määrä	vaihteli	eri	käsittelyillä	välillä	78-143	kg	N	/ha	

(taulukko	 4).	 Mädätysjäännös-käsittelyssä	 typpisadon	 määrä	 oli	 merkitsevästi	

suurempi	 kuin	 Matokomposti-käsittelyssä	 ja	 lannoittamattomassa	 käsittelyssä.	

Lannoituksessa	 lisätty	 typpi	 selitti	 53,4	 prosenttia	 typpisadon	 vaihtelusta	

(r2=0,534,	p<0,0001).	

	

Taulukko	 4.	 Kauran	 sato	 14	%	 kosteuteen	 korjattuna	 kiloina	 hehtaaria	 kohden,	
sadon	 keskiarvon	 keskivirhe,	 jyväsadon	 typpipitoisuus	 prosentteina	 kuiva-
aineesta,	 typpipitoisuuden	 keskiarvon	 keskivirhe,	 typpisadon	määrä	 kiloina	 heh-
taaria	kohden,	ja	typpisadon	keskiarvon	keskivirhe	eri	lannoituskäsittelyillä.	Täh-
dellä	merkityt	arvot	eroavat	tilastollisesti	merkitsevästi	väkilannoitetusta	käsitte-
lystä	(Tukey’s	HSD,	p<0.05).	

	
Jyväsato,	kg/ha	

	
Typpipitoisuus,	%	k.a.	 Typpisato,	kg/ha	

Käsittely	 k.a.	 k.virhe	
	
k.a.	 k.virhe	

	
					k.a.	 k.virhe	 	

Lannoittamaton	 3886*	 435	
	
2,46	 0,053	

	
81,6*	 8,0	 	

Matokomposti	 4069*	 853	
	
2,25*	 0,052	

	
78,1*	 15,3	 	

Lihaluujauho	 5550	 282	
	
2,45	 0,051	

	
117,2	 7,3	 	

Ammoniumsulfaatti	 5628	 627	
	
2,40	 0,061	

	
116,8	 14,6	 	

Mädätysjäännös	 6055	 204	
	
2,56	 0,054	

	
133,3	 7,0	 	

Väkilannoitus	 6549	 211	
	
2,53	 0,038	

	
142,8	 6,1	 	

	

	

5.4	Kaurakasvuston	sisältämä	typpi	
	

Koko	 kaurakasvuston	 sisältämän	 typen	 määrä	 oli	 kokeessa	 keskimäärin	 216	 kg	

N/ha	(keskiarvon	keskivirhe	64,	vaihteluväli	121-361	kg	N/ha).	Kaikilla	käsittelyil-

lä	 noin	 puolet	 kokonaistypestä	 oli	 jyväsadossa	 ja	 puolet	 vegetatiivisissa	 kas-

vinosissa:	 jyväsadon	osuus	kokonaistypestä	oli	46,2-56,1	%.	Kasvuston	kokonais-

typen	 määrä	 oli	 suurin	 väkilannoitetussa	 käsittelyssä	 (295	 kg	 N/ha,	 keskiarvon	

keskivirhe	23)	ja	pienin	matokompostilla	lannoitetussa	käsittelyssä	(146	kg	N/ha,	

keskiarvon	 keskivirhe	 19).	 Mädätysjäännös-	 ja	 Ammoniumsulfaattikäsittelyiden	

kasvuston	typen	määrä	oli	merkitsevästi	suurempi	kuin	 lannoittamattomassa	kä-

sittelyssä	 ja	Matokomposti-käsittelyssä.	 Kasvuston	 sisältämän	 typen	määrä	 ja	 ja-

kautuminen	 eri	 kasvinosiin	 on	 esitetty	 kuvassa	 4.	 Lannoituksessa	 lisätyn	 typen	

määrä	 selitti	 hyvin	 koko	 kaurakasvuston	 sisältämän	 typen	 määrän	 vaihtelua	

(r2=0,587,	p<0,0001).	
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Kuva	4.	Eri	käsittelyiden	jyväsadon,	maanpäällisen	vegetatiivisen	biomassan	(sato-
jätteiden),	 ja	 juuribiomassan	 sisältämän	 typen	 määrä	 kiloina	 hehtaaria	 kohden,	
sekä	kasvuston	kokonaistypen	keskiarvon	keskivirhe.	Tähdellä	merkityt	käsittelyt	
eroavat	 tilastollisesti	 merkitsevästi	 Väkilannoitus-käsittelystä	 (Tukey’s	 HSD,	
p<0.05).	
	

5.5	Typen	peltotase	
	

Eri	käsittelyiden	typen	peltotaseet	vaihtelivat	välillä	-73	ja	+7	kg	N/ha/a	(taulukko	

4).	 Ammoniumsulfaatti-käsittelyä	 lukuun	 ottamatta	 kaikkien	 käsittelyiden	 taseet	

olivat	negatiivisia,	 ja	 sen	peltotase	oli	merkitsevästi	 suurempi	kuin	 lannoittamat-

tomalla	käsittelyn,	Lihaluujauho-käsittelyn	 ja	Matokomposti-käsittelyn.	Typpitase	

nousi	typpilannoituksen	määrän	lisääntyessä	keskimäärin	0,45	kg	N/ha/a	lisättyä	

typpikiloa	kohden,	ja	typpilannoituksen	kokonaismäärä	selitti	47,2	prosenttia	typ-

pitaseen	vaihtelusta	(r2=0,472,	p<0,0001).	Tuloksista	koostetut	ainevirtamallit	eri	

käsittelyille	on	esitetty	liitteessä	1.	
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Taulukko	 4.	 Typen	 ainevirrat	 (kg	 N/ha/a)	 eri	 käsittelyissä,	 typen	 peltotase	 (kg	
N/ha/a)	 ja	 korjatun	 sadon	 sisältämä	 typen	 suhde	 lannoituksen	 sisältämään	 typ-
peen.	Eri	kirjaimella	merkityt	arvot	eroavat	 tilastollisesti	merkitsevästi	 toisistaan	
(Tukey’s	HSD,	p<0.05).	

Typpivirta	
Käsittely	

Ammonium-	
sulfaatti	

Lihaluu-	
jauho	

Mato-	
komposti	

Mädätys-	
jäännös	

Lannoittamaton	 Väki-
lannoitus	

Lannoitus	 120	 68	 29	 130	 0	 120	

Laskeuma	 5	 5	 5	 5	 5	 5	

Kylvösiemen	 5	 5	 5	 5	 5	 5	

Virrat	sisään	
yhteensä	

130	 77	 39	 140	 10	 130	

Jyväsato	 117	 117	 78	 133	 82	 143	

Kaasumaiset	päästöt	 6	 19	 9	 37	 1	 6	

Virrat	ulos	
yhteensä	

123	 137	 87	 170	 83	 148	

Typen	peltotase	 7		 -59		 -48		 -30		 -73*	 -18	
Typen	peltotase	
ilman	kaasumaisia	
päästöjä	(OECD	2001)	

13		 -40	 -39	 7	 -72		 -13	

Typpisato	/	typpilan-
noitus	 0,97		 1,74		 2,67*	 1,02	 -	 1,19		

	
	
6	TULOSTEN	TARKASTELU	
	

6.1	Jyväsadon	määrä	
	

Tutkimuksessa	mitatut	 sadot	 olivat	 linjassa	 virallisissa	 lajikekokeissa	 (Laine	 ym.	

2016)	saatujen	satotulosten	kanssa.	Kierrätyslannoituskäsittelyillä,	joissa	käytetty	

typpilannoitusmäärä	oli	yhtä	suuri	tai	suurempi	kuin	väkilannoitekäsittelyssä,	sa-

don	määrässä	ei	havaittu	tilastollisesti	merkitseviä	eroja	verrattuna	väkilannoite-

käsittelyyn.	Tutkimuksessa	saavutettiin	huomattavan	suuri	sato	jopa	lannoittamat-

tomalla	 käsittelyllä.	 Tämä	 viittaa	 siihen,	 että	 koekentän	maaperästä	 on	 todennä-

köisesti	 kasvukauden	 aikana	mineralisoitunut	 huomattava	määrä	 typpeä	 kauran	

käytettäväksi.	

	

Chien	ym.	 (2008)	havaitsivat,	että	ammoniumsulfaatin	 typpilannoitusvaikutus	on	

yhtä	suuri	kuin	ammoniumnitraatilla	tai	urealla	 lannoitettaessa,	mikä	tukee	tässä	

tutkimuksessa	 saatuja	 tuloksia	 ammoniumsulfaatin	 käytön	 vaikutuksesta	 sadon	
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määrään.	Kokeessa	ammoniumsulfaatti	levitettiin	liuoksena	pintaan,	kun	taas	väki-

lannoitetyppi	 sijoitettiin	 kylvölannoittimella.	 Tämä	 on	 todennäköisesti	 nostanut	

typen	haihtumisen		määrää	verrattuna	sijoitettuun	lannoitukseen	(Terman	ja	Hunt	

1964)	 ja	 heikentänyt	 ammoniumsulfaatin	 lannoitusvaikutusta	 suhteessa	 väkilan-

noitteeseen.		

	

Lihaluujauhon	 sisältämän	 typen	 katsotaan	 yleensä	 olevan	 suuresta	 orgaanisen	

typen	osuudesta	huolimatta	kevätviljoilla	käytettäessä	typpilannoitusvaikutuksel-

taan	väkilannoitetypen	veroista	(Salomonsson	ym.	1994,	Jeng	ym.	2006,	Chen	ym.	

2011)	tai	hieman	heikompaa	(Jeng	ym.	2004).	Jengin	ym.	(2004)	tutkimuksessakin	

typpilannoitusvaikutuksen	todettiin	olevan	80	%	väkilannoitetypen	vaikutuksesta	

tai	korkeampi.	Vaikka	väkilannoitetussa	käsittelyssä	kokonaistyppeä	lisättiin	lähes	

kaksi	kertaa	enemmän	kuin	lihaluujauho-käsittelyssä,	ero	sadon	määrissä	käsitte-

lyiden	välillä	 ei	 ollut	 tilastollisesti	merkitsevä,	mikä	viittaa	voimakkaaseen	 typen	

mineralisoitumiseen	maaperän	orgaanisen	typen	varastoista	kasvukauden	aikana.	

	

Merkitsevä	 ero	 matokomposti-käsittelyn	 ja	 väkilannoitetun	 käsittelyn	 välillä	 ei	

selity	pelkästään	lannoituksessa	lisätyn	kokonaistypen	määrällä.	Huolimatta	30	kg	

N	/	ha	typpilannoituksesta	matokomposti-käsittelyn	ei	eronnut	merkitsevästi	lan-

noittamattomasta	käsittelystä	sadon	määrässä.	Tässä	tutkimuksessa	käytetty	ma-

tokompostin	määrä	oli	huomattavasti	pienempi	kuin	useissa	muissa	tutkimuksissa	

(Sheoran	ja	Raha	2004,	Roberts	ym.	2007).	Vaikka	käyttömäärät	olivat	10-30	t/ha,	

matokompostikäsittelyllä	 saavutettu	 sato	 jäi	 väkilannoitettua	 pienemmäksi	 syys-

vehnää	(Roberts	ym.	2007)	 ja	durraa	(Sheoran	ja	Raha	2004)	viljeltäessä.	Tämän	

tutkimuksen	 tulokset	 matokompostin	 vaikutuksesta	 jyväsadon	 määrään	 tukevat	

siis	 aiempia	 tuloksia	 aiheesta.	 Matokompostin	 matalaan	 typpilannoitusvaikutuk-

seen	 vaikuttaa	 luultavasti	 tuotteen	 melko	 korkea	 hiili-typpi-suhde	 (Roberts	 ym.	

2007),	mikä	vähentää	typen	käyttökelpoisuutta	kasveille.	

	

Mädätysjäännös-käsittelyn	 satotulokset	 tukevat	 aiempaa	 tutkimusta,	 jonka	 mu-

kaan	mädätysjäännöksen	sisältämä	typpi	ei	ole	kokonaisuudessaan	aivan	väkilan-

noitetypen	 veroista	 lannoitusvaikutukseltaan	 (Terhoeven-Urselmans	 ym.	 2009),	

etenkään	 pintalevitettynä	 (Svensson	 ym.	 2004)	 lietteen	 multaamisen	 sijaan.	
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Svenssonin	ym.	(2004)	tutkimuksessa	myöhäisen	levitysajankohdan	ja	multaamat-

ta	jättämisen	arveltiin	lisäävän	ammoniumtypen	haihtumista	ammoniakkina,	mikä	

voisi	selittää	eroja	väkilannoitetypen	ja	mädätysjäännöksen	sisältämän	typen	lan-

noitusvaikutuksissa.	Svensson	ym.	(2004)	totesivat	myös	lietteen	vähäisen	fosfori-

pitoisuuden	 todennäköisesti	 rajoittavan	sadon	määrää,	mikä	 tässä	 tutkimuksessa	

tuskin	vaikutti	satotasoon	maan	hyvästä	fosforitilasta	johtuen.	

	

6.2	Jyväsadon	typpipitoisuus	ja	typpisato	
	

Kauran	 jyväsadon	 typpipitoisuudet	 olivat	 kaikilla	 käsittelyillä	 hieman	 virallisissa	

lajikekokeissa	saavutettuja	pitoisuuksia	korkeampia	(Laine	ym.	2016).	Koska	kas-

vin	käytettävissä	olevan	typen	määrä	tyypillisesti	nostaa	jyväsadon	typpipitoisuut-

ta,	 (Gauer	ym.	1992,	Terman	ym.	1969),	 ja	 tutkimuksessa	havaitut	 typpipitoisuu-

det	olivat	korkeita	jopa	täysin	ilman	lannoitusta,	voidaan	olettaa,	että	edellä	jyvä-

sadon	määrän	 tarkastelussa	 arvioitu	 typen	mineralisaatio	maaperästä	 on	 vaikut-

tanut	 myös	 jyväsadon	 typpipitoisuuteen.	 Jyväsadon	 typpipitoisuuteen	 vaikuttaa	

huomattavasti	 käyttökelpoisen	 typen	 saatavuus	 viljan	 tähkälle	 tulon	 jälkeen	

(Wuest	ja	Cassman	1992),	mikä	tässä	tutkimuksessa	viittaa	kasveille	käyttökelpoi-

sen	typen	mineralisoitumiseen	joko	maaperästä	tai	orgaanisista	lannoitteista	kas-

vukauden	aikana.	

	

Runsas	 mineralisaatio	 saattaa	 myös	 selittää	 lannoituksessa	 lisätyn	 typpimäärän	

suhteellisen	vähäistä	vaikutusta	sadon	typpipitoisuuteen:	tyypillisesti	viljoilla	lisä-

tyn	 typen	määrän	korrelaatio	 jyväsadon	 typpipitoisuuteen	on	huomattavasti	 voi-

makkaampi	(Gauer	ym.	1992,	Terman	ym.	1969).	Vaikka	runsaan	sademäärän	on	

havaittu	 laskevan	 kauran	 jyväsadon	 typpipitoisuutta	 (Ingver	 ym.	 2010,	 Peterson	

2011),	tutkimuksessa	poikkeuksellisen	sateiset	loppukesä	ja	syksy	eivät	näkyneet	

matalana	typpipitoisuutena.	

	

Melko	samansuuruisista	typpipitoisuuksista	johtuen	eri	käsittelyillä	saadut	typpi-

sadot	olivat	pääosin	linjassa	jyväsatojen	määrien	kanssa.	Poikkeuksen	tästä	muo-

dosti	Matokomposti-käsittely,	jonka	typpipitoisuus	oli	selkeästi	muita	lannoitettuja	

käsittelyjä	alhaisempi.	
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6.3	Kaurakasvuston	sisältämä	typpi	
	

Kaikilla	 käsittelyillä	 noin	 puolet	 kauran	 sisältämästä	 typestä	 oli	 jyväsadossa	 ja	

puolet	maanpäällisessä	vegetatiivisessa	biomassassa	ja	juurissa.	Vastaavansuurui-

nen	 suhde	 on	 havaittu	 useissa	 tutkimuksissa	 (Hansson	 ym.	 1987,	 Pietola	 ja	 Ala-

kukku	2005,	Peltonen-Sainio	ym.	2008).	Myös	 lannoituksessa	 lisätyn	 typen	mää-

rän	 biomassan	 kokonaistyppeä	 kohottava	 vaikutus	 on	 todennettu	 useasti	 (mm.	

Hansson	ym.	1987).		

	

Jyväsadon	sisältämän	typen	osuudessa	kasvuston	kokonaistypestä	ei	ollut	tilastol-

lisesti	 merkitseviä	 eroja	 käsittelyiden	 välillä.	 Typpilannoituksen	 lisäyksen	 on	 ai-

kaisemmassa	tutkimuksessa	havaittu	laskevan	jyväsadon	ja	vegetatiivisen	biomas-

san	 sisältämän	 typen	 (Rattunde	 ja	 Frey	1986,	Hansson	 ym.	 1987)	 suhdetta:	 vas-

taavaa	vaikutusta	ei	kuitenkaan	havaittu	tässä	tutkimuksessa	eri	kierrätyslannoi-

tuskäsittelyiden	typpilannoituksen	määrän	eroista	huolimatta.	Olisikin	mielenkiin-

toinen	jatkotutkimusaihe,	voivatko	orgaanisessa	muodossa	annetut	ravinteet	nos-

taa	 kauran	 satoindeksiä	 esimerkiksi	 voimistuneen	 mikrobiaktiivisuuden	 tai	 hi-

taamman	typen	vapautumisrytmin	seurauksena,	vai	johtuuko	tässä	tutkimuksessa	

havaittu	tulos	vain	normaalista	vaihtelusta.	

	

6.4	Typen	peltotase	
	

Ammoniumsulfaatti-käsittelyä	lukuun	ottamatta	kaikkien	käsittelyiden	typpitaseet	

olivat	negatiivisia,	eli	ne	kuluttivat	maaperän	typpivarastoja	tarkasteluvuoden	ai-

kana.	Positiivinen	typpitase	ei	suoranaisesti	kuvaa	todellisen	huuhtouman	määrää	

(Öborn	ym.	2003),	vaan	ennemminkin	potentiaalista	huuhtoutumaa	pitkällä	aika-

välillä	jos	huuhtouman	hallitsemiseen	tarvittavia	viljelytoimia	ei	käytetä	(Halberg	

1999,	Salo	ja	Turtola	2006).	Negatiivinen	typpitase	ennustaa	kuitenkin	melko	luo-

tettavasti	vähäistä	typen	huuhtoutumisriskiä,	etenkin	jos	typpitase	lasketaan	koko	

kierron	ajalta	yksittäisen	vuoden	sijaan	(Salo	ja	Turtola	2006).	Toisaalta	selkeästi	

negatiivinen	 tase	vähentää	 typen	varantoja	 sekä	orgaanisen	aineen	määrää	maa-

perässä,	 mikä	 ei	 pitkällä	 aikavälillä	 ole	 kestävää	 pellon	 kasvukunnon	 kannalta	

(Korsaeth	2012).		
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Tässä	tutkimuksessa	havaittu	typpitaseen	kasvu	typpilannoituksen	määrän	nous-

tessa	on	todettu	myös	useissa	aikaisemmissa	tutkimuksissa	(Salo	ja	Turtola	2006,	

Valkama	ym.	2013).	Havaitut	typen	peltotaseet	olivat	kuitenkin	alhaisia	verrattuna	

moniin	aikaisempiin	tutkimuksiin.	Salon	ja	Turtolan	(2006)	monivuotisessa	tutki-

muksessa	 väkilannoitetulla	 savimaalla	 typpitaseet	 vaihtelivat	 välillä	 -44-145	 kg	

N/ha/a	 ja	 lietelannalla	 ja	 väkilannoitteella	 lannoitetulla	 hietamaalla	 -63-417	 kg	

N/ha/a.	 Salon	 ja	 Turtolan	 (2006)	 tutkimuksessa	 typpitasetta	 nostivat	 toisaalta	

runsaasti	lannoitettujen	nurmien	sisällyttäminen	viljelykiertoon	sekä	käytetty	ole-

tus	siitä,	että	hietamailla	 lietelannan	sisältämän	typen	haihduntaa	ammoniakkina	

ei	lietelannan	multauksesta	johtuen	tapahtunut.	Korsaethin	(2012)	tutkimuksessa	

tavanomaisesti	 ja	 luomumenetelmin	 viljeltyjen	 käsittelyiden	 typpitaseet	 vaihteli-

vat	 välillä	 -32-20	 kg	 N/ha/a,	 mutta	 taselaskelmassa	 oltiin	 huomioitu	myös	 koe-

ruuduilta	 huuhtoutunut	 typpi,	 mikä	 laski	 typpitaseita	 eri	 käsittelyillä	 20-44	 kg	

N/ha/a.	 Ilman	 typen	 huuhtouman	 laskemista	mukaan	 kaikki	 typpitaseet	 olisivat	

tutkimuksessa	olleet	joko	lähellä	nollaa	tai	positiivisia.	Valkaman	ym.	(2013)	meta-

analyysissa	 51	 suomalaisesta	 väkilannoitetypellä	 lannoitetusta	 kokeesta	 lannoit-

tamattoman	kontrollin	 typpitase	oli	 keskimäärin	 -36	kg	N/ha/a	 (vaihtelu	 eri	 ko-

keissa	oli	-55	ja	-19	kg	N/ha/a	välillä),	 ja	kauran	lannoituskokeissa	(n=10)	typpi-

tase	oli	yli	100	kg	N/ha	lannoitetuilla	käsittelyillä	poikkeuksetta	positiivinen.	Val-

kama	 ym.	 (2013)	 tosin	 laskivat	 typpitaseen	 vain	 lisätyn	 lannoitetypen	 ja	 sadon	

mukana	 poistetun	 typen	 erotuksena,	 jolloin	 mm.	 typen	 kaasumaisten	 päästöjen	

(laskevaa)	 vaikutusta	 taseeseen	 ei	 huomioida.	 Taulukossa	 4	 esitetyt	 OECD:n	

(2001)	suosittelemalla	 laskutavalla	 lasketut	 taseet	ovat	suoraan	vertailukelpoisia	

Valkaman	ym.	(2013)	tulosten	kanssa.	Tälläkin	tavalla	laskettuna	tässä	tutkimuk-

sessa	havaitut	taseet	ovat	selkeästi	Valkaman	ym.	(2013)	meta-analyysin	tuloksia	

alhaisempia.	

	

Tässä	 tutkimuksessa	 typen	kaasumaisten	päästöjen	määrä	 arvioitiin	 IPCC:n	 arvi-

ointitapaan	 ja	kansallisiin	päästökertoimiin	perustuvien	Maa-	 ja	 elintarviketalou-

den	tutkimuslaitoksen	kaavoilla	(Pulkkinen	ym.	2012),	 joissa	yksivuotisten	kasvi-

en	dityppioksiditypen	päästöt	mineraalimailta	 lasketaan	 lannoituksessa	 käytetyn	

kokonaistyppimäärän	 perusteella.	 Näin	 ollen	 päästöt	 kustakin	 käsittelystä	 ovat	

suoraan	suhteessa	 typpilannoituksen	määrään.	Tämä	 laskutapa	on	 linjassa	 lukui-
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sissa	 tutkimuksissa	 havaittujen	 N2O-typen	 päästöjen	 kanssa:	 esimerkiksi	 Bouw-

manin	(1996)	tutkimuksessa	43	eri	sijainnista	koostetun	datan	N2O-typen	päästöt	

vaihtelivat	 välillä	 0-8	 %	 lannoituksen	 kokonaistyppimääristä,	 mikä	 vastaa	 tässä	

tutkimuksessa	 laskettuja	 päästöjä.	 Laskukaavalla	 määritetyt	 N2O-typen	 päästöt	

ovat	myös	samoissa	suhteissa	toisiinsa	kuin	tutkimuksen	koeruuduilta	 lannoitus-

käsittelyjen	 jälkeen	 kammiomittausmenetelmällä	 mitatut	 dityppioksidipäästöt	

(julkaisematon	aineisto,	Jure	Zrim	ym.).	

	

Maa-	 ja	 elintarviketalouden	 tutkimuslaitoksen	 kaavoissa	 (Pulkkinen	 ym.	 2012)	

ammoniakkina	 ja	 typen	 oksideina	 haihtuva	 osuus	 typpilannoituksesta	 lasketaan	

prosenttiosuutena	 lannoituksessa	 lisätyn	 typen	määrästä	 (väkilannoitteilla	1,5	%	

ja	 orgaanisilla	 lannoitteilla	 25	 %	 lannoituksen	 kokonaistypestä).	 Näin	 ollen	 or-

gaanisista	lannoitevalmisteista	haihtuvan	NH3-	ja	NOx-typen	määrä	lasketaan	16,7-

kertaiseksi	 verrattuna	 väkilannoitetypestä	 haihtuvaan	 osuuteen.	 Tämä	 näkyy	 tä-

män	tutkimuksen	ainevirtamalleissa	suhteellisen	merkittävinä	virtoina	orgaanisis-

sa	käsittelyissä,	joissa	lisätyn	kokonaistypen	määrä	on	ollut	suuri	(Liite	1,	kuvat	1	

ja	 4).	 Kuvassa	 vertailtujen	 mädätysjäännös-	 ja	 ammoniumsulfaatti-käsittelyiden	

typpilannoituksen	määrä	on	ollut	lähes	samaa	kokoluokkaa,	mutta	laskennallinen	

ammoniakki-	 ja	 typen	 oksidipäästö	 on	 mädätysjäännöksellä	 huomattavasti	 suu-

rempi,	mikä	vaikuttaa	suoraan	myös	typen	peltotaseeseen.	Ero	käsittelyiden	pelto-

taseissa	on	merkittävissä	määrin	seurausta	typen	kaasumaisten	päästöjen	lasken-

nallisista	eroista.	

	

Orgaanisten	 lannoitusvalmisteiden	käsittely	yhtenäisenä	ryhmänä	ammoniakin	 ja	

typen	 oksidien	 päästöjen	 osalta	 on	 yksinkertaistettu	 lähestymistapa	 ja	 sikäli	 on-

gelmallista,	että	aiemmissa	tutkimuksissa	on	havaittu	suuria	eroja	näiden	päästö-

jen	määrissä	eri	orgaanisilla	lannoitevalmisteilla	(Akiyama	ym.	2004)	sekä	eri	levi-

tystapojen	välillä	(Bouwman	ym.	2002,	Huijsmans	ym.	2003).	Myös	maaperän	olo-

suhteet,	 esimerkiksi	happamuus	 (Šimek	 ja	Cooper	2002),	 vaikuttavat	kaasumais-

ten	 päästöjen	 määrään:	 esimerkiksi	 korkea	 pH	 lisää	 nitraattitypen	 muuttumista	

ammoniummuotoon	ja	tämän	myötä	myös	typen	haihdunnan	riskiä	(Šimek	ja	Coo-

per	 2002),	 mikä	 voi	 lisätä	 typen	 haihduntaa	 pääosin	 nitraattityppeä	 sisältävistä	

väkilannoitteista.	Pulkkisen	ym.	(2012)	laskukaava	saattaa	yliarvioida	väkilannoit-
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teiden	 ja	 orgaanisten	 lannoitteiden	 välistä	 eroa	 ammoniakin	 ja	 typen	 oksidien	

päästöissä:	esimerkiksi	Bouwmanin	ym.	(2002)	yli	1900	mittaukseen	perustuvassa	

katsausartikkelissa	 mineraalilannoitteiden	 sisältämästä	 typestä	 ammoniakkina	

haihtui	keskimäärin	14	%,	kun	lannan	vastaava	luku	oli	23	%.		

	

Tutkimuksen	 koeruuduilta	 kammiomittausmenetelmällä	 tehdyissä	 kaasunvaihto-

mittauksissa	ammoniakin	ja	typen	oksidien	päästöt	olivat	kaikilla	käsittelyillä	hy-

vin	pienet	 (julkaisematon	 aineisto,	 Jure	 Zrim	ym.),	 eikä	 käsittelyiden	 välillä	 ollut	

tilastollisesti	merkitseviä	eroja.	Tähän	lienee	vaikuttanut	se,	että	mittaukset	toteu-

tettiin	vasta	17-19	vuorokautta	 lannoitteiden	 levityksen	 jälkeen,	kun	merkittävin	

osa	typen	haihtumisesta	ammoniakkina	tapahtuu	tyypillisesti	välittömästi	levityk-

sen	jälkeen	(Sommer	ja	Hutchings	2001).	

	

Tämän	 tutkimuksen	 selkeästi	 negatiiviset	 typpitaseet	 olivat	 pääosin	 seurausta	

typpilannoituksen	määrään	 suhteutettuna	melko	 korkeista	 satotasoista	 ja	 sadon	

typpipitoisuuksista,	myös	 lannoittamattomalla	käsittelyllä.	 Lannoitusmääriin	ver-

rattuna	korkeat	sato-	ja	typpisatotasot	viittaavat	korkeaan	typen	mineralisaatioon	

peltomaasta.	 Todennäköisesti	 negatiivisten	 typpitaseiden	myötä	 kokeen	 tulevina	

vuosina	mineralisaation	määrä	 kääntyy	 laskuun	 helposti	mineralisoituvan	 typen	

osuuden	 vähentyessä	 peltomaassa.	 Lisäksi	 eroihin	mineraali-	 ja	 orgaanisilla	 lan-

noitteilla	 lannoitettujen	 käsittelyiden	 taseissa	 vaikutti	 orgaanisesti	 lannoitetuilla	

käsittelyillä	melko	 korkeaksi	 arvioitu	 ammoniakkina	 haihtuvan	 typen	 osuus.	 Jos	

tätä	osuutta	on	yliarvioitu	suhteessa	mineraalilannoitteista	haituvaan	ammoniak-

kityppeen,	tämän	tutkimuksen	tulokset	antavat	orgaanisesti	lannoitetuille	käsitte-

lyille	todellista	matalampia	typpitaseita	verrattuna	mineraalilannoitukseen,	minkä	

vaikutus	korostuu	etenkin	suurilla	typpilannoitusmäärillä.	
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7	JOHTOPÄÄTOKSET	
	

Tämän	 tutkimuksen	 tavoitteena	 oli	 selvittää,	 miten	 erilaisista	 lähteistä	 peräisin	

olevat	kierrätyslannoitteet	ja	niiden	erilaiset	käyttömäärät	vaikuttavat	typen	aine-

virtoihin	 ja	 typen	 peltotaseeseen	 kauran	 viljelyssä.	 Osana	 tutkimusta	 tuotettiin	

mallit	typen	ainevirroista	eri	lailla	kierrätyslannoitettujen	kaurakasvustojen	vilje-

lyssä.		

	

Typen	ainevirrat	maa-kasvustosysteemissä	ja	siitä	ulos	eivät	riipu	pelkästään	käy-

tetyn	lannoitetypen	määrästä,	vaan	vaihtelevat	erityyppisten	lannoitteiden	välillä.	

Eroja	 on	 paitsi	 kierrätettyjen	 ja	 neitseellisten	 ravinnelähteiden	 välillä,	 myös	 eri	

kierrätyslannoitteiden	 kesken.	 Jatkotutkimuksessa	 tulisikin	 keskittyä	 tarkemmin	

havainnoimaan	lannoitteiden	sisältämien	eri	typen	fraktioiden	ja	esimerkiksi	hiili-

typpi-suhteen	vaikutusta	ainevirtojen	käyttäytymiseen.		

	

Typen	 peltotaseeseen	 vaikuttaa	 lannoituksessa	 lisätyn	 typen	määrä,	mutta	myös	

eri	lannoitevalmisteiden	typen	käyttökelpoisuus	satokasville	kasvukauden	aikana.	

Tämän	tutkimuksen	perusteella	kierrätyslannoitus	ei	kuitenkaan	nosta	typen	pel-

totasetta	verrattuna	väkilannoitukseen.	Olisi	silti	oleellista	selvittää,	varastoituuko	

eri	kierrätyslannoitteilla	taseen	mahdollinen	ylijäämätyppi	orgaanisessa	muodos-

sa	maaperään,	vai	onko	se	altista	huuhtoutumiselle.	Typen	kaasumaisten	päästöjen	

määrä	 on	 tässä	 tutkimuksessa	 käytettyjen	 laskukaavojen	 mukaan	 orgaanisesti	

lannoitetuilla	 käsittelyillä	 huomattavasti	 mineraalilannoitettuja	 käsittelyitä	 suu-

rempi.	 Voi	 olla,	 että	 tutkimuksessa	 käytetty	 laskukaava	 yliarvioi	 eroa	mineraali-

lannoitteista	 ja	 orgaanisista	 lannoitteista	 haihtuvan	 ammoniakin	määrässä,	mikä	

vaikuttaa	 tässä	 tutkimuksessa	 käytetyllä	 laskutavalla	 suoraan	myös	 typen	 pelto-

taseeseen.		

	

Typen	peltotaseet	olivat	kaikilla	käsittelyillä	melko	matalia	verrattuna	aiemmassa	

tutkimuksessa	havaittuihin	taseisiin.	Tähän	vaikuttaa	kussakin	tutkimuksessa	käy-

tetty	 laskentatapa	 peltotaseelle,	 mutta	 merkittävin	 vaikutus	 oli	 suhteessa	 typpi-

lannoituksen	määrään	verrattain	korkeilla	typpisadoilla.	Tämä	indikoi,	että	kasvu-

kauden	 aikainen	 typen	mineralisaatio	 peltomaasta	 on	 ollut	 erittäin	merkittävää.	
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Oletettu	voimakas	mineralisoituminen	rajoittaa	tämän	tutkimuksen	tulosten	yleis-

tettävyyden	vastaaviin,	suuren	typen	mineralisoitumispotentiaalin	omaaviin	maa-

periin.	
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9	LIITTEET	

	
Liite	1.	Typen	ainevirrat	eri	lannoituskäsittelyillä	

	

	
Kuva	1.	Typen	ainevirrat	ja	peltotase	(kg	N/ha/a)	ammoniumsulfaatti-käsittelyssä.	

	

	
Kuva	2.	Typen	ainevirrat	ja	peltotase	(kg	N/ha/a)	lihaluujauho-käsittelyssä.	
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Kuva	3.	Typen	ainevirrat	ja	peltotase	(kg	N/ha/a)	matokomposti-käsittelyssä.	

	

	

	
Kuva	4.	Typen	ainevirrat	ja	peltotase	(kg	N/ha/a)	mädätysjäännös-käsittelyssä.	
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Kuva	5.	Typen	ainevirrat	 ja	peltotase	(kg	N/ha/a)	lannoittamattomassa	kontrolli-
käsittelyssä.	
	

	

	
Kuva	6.	Typen	ainevirrat	ja	peltotase	(kg	N/ha/a)	väkilannoitetussa	kontrollikäsit-
telyssä.	
	


