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1 Johdanto 

 

Ravinteiden kierrätys oli maatalouden elinehto aina mineraalilannoitteiden yleistymiseen asti. Kierrätys on 

edelleen merkittävä osa ruoantuotantoa varsinkin kotieläintiloilla, joissa karjanlanta on yleisin kierrätysra-

vinteiden lähde. Lannan hyödyntäminen on tilojen erikoistumisen myötä kuitenkin vähentynyt siten, että 

kasvintuotantotilat turvautuvat entistä enemmän teollisiin väkilannoitteisiin (Marttinen ym. 2017). Lantayh-

teistyö naapuritilojen kanssa on hyvä vaihtoehto monella tilalla, kun välimatkat ovat kohtuullisia. Kotieläinti-

lojen sijainti tekee kuitenkin lannan optimaalisesta käytöstä hankalaa: esimerkiksi Uudellamaalla lannalle 

olisi huomattavasti enemmän kysyntää kuin tarjontaa (Marttinen ym. 2017). Samaan aikaan kotieläintuotan-

non keskittymäalueilla, varsinkin Pohjanmaalla, lantaa kertyy monilla tiloilla yli oman kasvintuotannon tar-

peen. Tällöin lannan levitysalasta syntyy pula, ja ylisuuret levitysmäärät lisäävät ravinteiden huuhtoutumis-

riskiä sekä typen haihduntaa ilmaan (Marttinen ym. 2017). 

 

Vaikka nykyinen ympäristötukijärjestelmä sekä nitraatti- ja vesipuitedirektiivit ovat tehostaneet Suomessa 

ravinteiden käyttöä, maatalouden suhteellinen osuus Itämeren ravinnekuormituksesta ei ole juuri muuttunut 

vuosikymmenten aikana: maatalous aiheuttaa edelleen arviolta 70 prosenttia Suomen vuosittaisesta ihmis-

peräisestä Itämeren fosforikuormituksesta ja lähes 60 prosenttia typpikuormituksesta (Puustinen ym. 2019). 

Typen ja fosforin huuhtoutuminen ovat uhka paitsi vesistöekosysteemien, myös globaalin ruokaturvan kan-

nalta: etenkin fosforin käyttöä täytyy tehostaa, koska maailman fosforikaivantojen ehtyessä loppuu myös 

niiden käyttö väkilannoitteissa. Lisäksi teollisten typpilannoitteiden valmistus kuluttaa runsaasti energiaa, ja 

fossiilisilla energianlähteillä tuotettuna ne lisäävät merkittävästi ruoan elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasu-

päästöjä (Kyttä 2019). 

 

Vesistökuormituksen ja ruoantuotannon päästöjen aiheuttama huoli on saanut 2010-luvulla suomalaisvilje-

lijät kiinnostumaan tilan ulkopuolisista kierrätysravinteista (Käytännön Maamies 2017). Lannoituksessa val-

litseva yhtenäiskulttuuri voi olla historiaa jo lähitulevaisuudessa, kun biomassojen prosessointi alkaa yleistyä: 

raakalannan ja väkilannoitteiden lisäksi valintaa tehdään valikoimasta, jossa on tarjolla muun muassa kom-

posteja, prosessoituja teollisuuden sivutuotteita tai mädätysjäännöstä, joka on prosessoitu biokaasulaitok-

sessa lannasta, biojätteestä tai jätevesilietteestä. Kuljetus- ja levityskustannusten hillitsemiseksi väkilannoit-

teiden korvaajiksi on kehitetty myös pitkälle prosessoituja kierrätysravinteita, jotka ovat levitettävissä ra-

keina tai pelletteinä ja joiden ravinnekoostumus on räätälöity mineraalilannoitteita vastaavaksi (Seppänen 

ym. 2019). Oma lukunsa on, kuinka erilaisia maanparannusaineita yhdistellään kullakin tilalla: maan raken-

netta voidaan ylläpitää ja parantaa orgaanisilla lannoitevalmisteilla samaan aikaan, kun kasvien ravinnetar-

vetta täydennetään perinteisillä väkilannoitteilla. 
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Vaikka kierrätyslannoitteet ovat monissa maissa vielä vieras käsite, ei maatalouden ulkopuolisten sivuvirto-

jen hyödyntäminen maanparannuksessa ole uusi keksintö. Esimerkiksi yhdyskuntien ja teollisuuden jäteve-

sien käyttö alkoi yleistyä, kun niiden puhdistusvaatimukset kiristyivät 1980-luvulla voimakkaasti (Mäkelä-

Kurtto ym. 1992). Vuonna 1987 noin puolet Suomessa syntyvästä yhdyskuntien jätevesilietteessä käytettiin 

maataloudessa (Mäkelä-Kurtto ym. 1992), jolloin sen peltokäyttö oli yleisempää kuin nykypäivänä (Marttinen 

ym. 2017). Eläinten luujauhoa pidettiin Euroopassa aikanaan niin arvokkaana fosforilannoitteena, että muun 

muassa Englantiin tuotiin 1800-luvulla luumateriaalia Etelä-Amerikasta asti ja kaivettiin vanhoilta hautaus-

mailta (Simonen 1948). Sittemmin luujauhon lannoituskäyttö on rajattu Euroopassa vain puhtaimpiin, turval-

liseksi luokiteltuihin teurasjätteisiin hullun lehmän taudin leviämisriskin takia (Jeng ym. 2004). Teollisesti tuo-

tetun biohiilen käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä viherrakentamisessa on tutkittu erityisen aktiivisesti 

koko 2010-luvun ajan, vaikka Amazonin alkuperäisasukkaat pyrolysoivat biohiiltä maanparannusaineeksi jo 

yli 2000 vuotta sitten (Wiedner ja Glaser 2015). 

 

Ravinnepitoisista kierrätyslannoitteista varsinkin kompostien ja mädätteiden vaikutusta viljelykasvien kas-

vuun on tutkittu Euroopassa kohtuullisesti (Riiko 2018). Niiden konkreettisimmat hyödyt ovat tulleet ilmi 

peltokokeissa, joissa taloudellisesti arvokkaimpien kasvien satoja on verrattu kierrätyslannoitteiden, karjan-

lannan ja väkilannoitteen kesken (Chien ym. 2011, Nkoa 2014, Möller 2015a). Koska kierrätyslannoitteiden 

markkinoinnissa ei vielä ole otettu käyttöön EU:n valmistelemia laatustandardeja, samalla tyyppinimellä kut-

suttavien valmisteiden ravinnesuhteet ja lannoitusarvo vaihtelevat eri maissa (Tampio ym. 2018). Optimaa-

listen lannoituskäytäntöjen löytämiseksi tarvitaan siis kotimaista tutkimusta, joissa käytetään paikallisesti 

tuotettuja kierrätyslannoitevalmisteita, joiden levitysmääriä sovelletaan kasvilajin, ilmaston ja maaperän 

ominaisuuksien mukaan. Suomalaiset kierrätyslannoitekokeet ovat painottuneet erilaisten biokaasumädät-

teiden käyttöön viljoilla ja nurmella (Iivonen ym. 2012, Partanen 2012, Nurmi 2019, Huttunen ym. 2020), 

mutta konsentroitujen ja kaupallisten valmisteiden tehosta on vain vähän riippumatonta tutkimusnäyttöä. 

Ympäristökorvauksen uudistusta ja kierrätyslannoitteiden mahdollisia tukitoimia varten tarvitaan myös tar-

kempaa tietoa niiden ympäristövaikutuksista, kuten kuormituspotentiaalista ja hiilensidonnasta (Riiko 2018). 

 

Hyvän sadon kierrätyslannoitus eli HYKERRYS on kierrätyslannoitteiden peltokäyttöä tutkiva hanke, joka aloi-

tettiin osana Maaseutuohjelmaa vuonna 2016 (Helsingin yliopisto 2019). Kaupallisia kierrätyslannoitevalmis-

teita ja paikallisella maatilalla valmistettua biokaasumädätettä testataan monivuotisissa peltokokeissa, joi-

den koelohkot perustettiin Helsinkiin Haltialan tilalle. Hankkeen tarkoituksena on vertailla erilaisia kierrätys-

lannoitekonsepteja sato-, ravinne- ja ympäristötehokkuusmittareilla sekä niiden taloudellista kannatta-

vuutta. Samalla hankkeilla pyritään edelleen kehittämään kierrätyslannoitteita ja lannoituksen toteutusta-

poja suomalaiseen peltoviljelyyn. HYKERRYS on saanut rahoitusta valtakunnallisesta kärkihankkeesta 
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”Ravinteet kiertoon - vesistöt kuntoon” ja liittynyt useampiin alueellisiin hankkeisiin maatalouden ravinne-

kuormituksen vähentämiseksi (Helsingin yliopisto 2019). 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kauran jyväsatoon ja typpihyötysuhteeseen, joiden aineistona käytetään 

Haltialan kenttäkokeessa kerättyjä satotuloksia vuosilta 2017–2019. Työn tarkoituksena on selvittää, millai-

sen jyväsadon kierrätyslannoitteet tuottavat kauralla väkilannoitteisiin verrattuna, ja miten lannoitteiden si-

sältämät ravinteet selittävät satotasojen eroja. Typpihyötysuhteen avulla vertaillaan, miten tehokkaasti 

kaura pystyy hyödyntämään eri lannoitevalmisteissa lisätyt ravinteet sadonmuodostukseen. Näiden perus-

teella voidaan arvioida edelleen kierrätyslannoitteiden ravinnetehokkuutta, taloudellista kannattavuutta ja 

käyttöpotentiaalia ammattimaisessa viljanviljelyssä. 

 

 

2 Kierrätyslannoitteet 

 

2.1 Määritelmä, jaottelu ja käyttökohteet 

 

Kierrätysravinteet ovat ravinteita, kuten typpi ja fosfori, jotka otetaan talteen ja hyödynnetään uudelleen 

tuotannossa ja kulutuksessa syntyvistä ravinnerikkaista aineksista (Seppänen ym. 2019). Kierrätyslannoitteet 

puolestaan ovat kierrätysravinteita sisältäviä lannoitevalmisteita tai teollisuuden sivutuotteita, joita käyte-

tään lannoittamiseen tai maanparannukseen. Ne voivat olla mineraalilannoitteiden kaltaisia ravinnesuoloja, 

orgaanista ainesta sisältäviä maanparannusaineita tai näiden yhdistelmiä. Käyttövalmiit kierrätyslannoiteval-

misteet voivat sisältää myös pieniä määriä teollisesti tuotettuja neitseellisiä mineraaliravinteita (Nurmi 

2019). Kierrätyslannoitteiden raaka-aineina käytetään monenlaisia biomassoja, joita saadaan esimerkiksi ko-

tieläinten lannasta, biojätteestä ja metsäteollisuuden sivuvirroista (Marttinen ym. 2017). Prosessoimatonta 

karjanlantaa, joka hyödynnetään maatiloilla sellaisenaan, ei kuitenkaan mielletä varsinaiseksi kierrätyslan-

noitteeksi (Tampio ym. 2018). 

 

Kierrätyslannoitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: orgaanisiin lannoitteisiin, epäorgaanisiin lan-

noitteisiin ja orgaanisiin maanparannusaineisiin (Seppänen ym. 2019). Orgaaniset lannoitevalmisteet ovat 

moninainen joukko nestemäisiä, lietemäisiä ja kiinteitä lannoitteita, joiden ravinnepitoisuudet ja käyttötapa 

vaihtelevat huomattavasti tuotteiden välillä. Niihin kuuluvat muun muassa lietemäinen mädätysjäännös, pel-

letöity lihaluujauho sekä sivuvirtoina sellaisenaan hyödynnettävät melassiuute ja perunan soluneste. Orgaa-

nisissa lannoitevalmisteissa ravinnepitoisuudet eivät yleensä ole yhtä korkeita kuin mineraalilannoitteiden, 
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mutta niitä voidaan tarpeen mukaan täydentää mineraalilannoitteilla tai toisilla kierrätyslannoitevalmisteilla. 

Kuiva- tai lietelannan tapaan orgaaniset lannoitevalmisteet sisältävät paljon hidasliukoisia ravinteita, mutta 

varsinkin mädätysjäännöksen ravinteet ovat raakalantaa paremmin kasveille käyttökelpoisia (Möller ja Mül-

ler 2012). 

 

Ravinteiden lisäksi orgaaniset lannoitevalmisteet sisältävät aina hiiltä, jolloin niistä saadaan samaan aikaan 

lannoitus- ja maanparannushyötyjä (Diacono ja Montemurro 2011). Orgaanisen aineksen lisäys parantaa 

maaperän fysikaalista, kemiallista ja biologista rakennetta lisäämällä sen huokoisuutta, vedenläpäisykykyä, 

veden- ja ravinteiden pidätyskykyä sekä maaperämikrobien aktiivisuutta. Kun osa lannoitteen ravinteista on 

sitoutunut orgaaniseen ainekseen, ne vapautuvat hitaasti kasvien käyttöön ja kerryttävät maan ravinneva-

rastoa tulevillekin vuosille (Diacono ja Montemurro 2011). Yksivuotisten kasvien viljelyssä lannoitteiden levi-

tys pitää kuitenkin ajoittaa tarkasti, jotta hitaasti liukeneva typpi ei pääse huuhtoutumaan kasvukauden jäl-

keen (Luostarinen ym. 2011). 

 

Epäorgaaniset kierrätyslannoitteet ovat koostumukseltaan nestemäisiä tai kiinteitä ja sisältävät mineraalilan-

noitteiden tapaan suuren määrän ravinteita (Seppänen ym. 2019). Valmisteet ovat yleensä tiiviisti kon-

sentroituja ja niiden ravinteet helppoliukoisessa muodossa, jolloin ne voidaan levittää kevyellä kalustolla vä-

kilannoitteiden tapaan. Väkevimmillä kierrätyslannoitteilla voidaan myös parantaa orgaanisten lannoitteiden 

tehoa sekoittamalla niitä suoraan lietesäiliöön. Epäorgaanisia lannoitevalmisteita ei kuitenkaan suositella se-

koitettavaksi orgaanisiin kierrätyslannoitevalmisteisiin, jotka reagoivat herkästi nitraattitypen kanssa (Sep-

pänen ym. 2019). 

 

Suomessa on kokeiltu epäorgaanisena kierrätyslannoitteena varsinkin ammoniumsulfaattia, jota valmiste-

taan muun muassa nikkeliteollisuuden sivuvirroista, biokaasun tuotannon mädätysjäännöksestä ja kotieläin-

ten lannasta strippaamalla (Tampio ym. 2018). Muita epäorgaanisia kierrätyslannoitteita ovat puhdistamo-

lietteestä erotettu fosfaattimineraali struviitti sekä puun, turpeen ja peltobiomassojen poltossa syntyvä 

tuhka (Tampio ym. 2018). Lisää epäorgaanisia kierrätyslannoitevalmisteita pyritään kehittämään varsinkin 

niissä teollisuusprosesseissa, joissa ravinteille ei ole muuta käyttöä ja joissa sivutuotteet aiheuttavat luon-

toon hävitettynä ympäristöriskejä: erityisesti puhdistamolietteiden käsittelyssä nykyisin pyritään ravinnekier-

rätyksen sijaan ensisijaisesti tekemään massa haitattomaksi ja parantamaan sen kuljetettavuutta poistamalla 

vettä (Marttinen ym. 2017). 

 

Orgaaniset maanparannusaineet ovat kiinteitä kierrätyslannoitteita, jotka levitetään maahan kuivalantamai-

sessa tai kuonamaisessa muodossa (Seppänen ym. 2019). Ne sisältävät runsaasti hiiltä mutta vähemmän ra-

vinteita kuin orgaaniset ja epäorgaaniset lannoitteet. Orgaaniset maanparannusaineet soveltuvat 
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nimenmukaisesti rakenteen parantamiseen sellaisilla mailla, jotka kärsivät eloperäisen aineksen puutteesta 

ja sitä kautta tiivistymisongelmista, huonosta vesitaloudesta ja hapenpuutteesta. Ravinteiden heikkoliukoi-

suuden vuoksi maanparannusaineet soveltuvat yleensä syyslevitykseen ja kalkitusaineet myös talvilevityk-

seen hangen päälle (Seppänen ym. 2019). Samalla maanparannusaineiden hyvä ravinteiden pidätyskyky vä-

hentää ravinteiden huuhtoutumista sadonkorjuun jälkeen ja esimerkiksi viherlannoitusnurmien muokkauk-

sen yhteydessä (Soinne 2018). 

 

Orgaanisia maanparannusaineita valmistetaan eniten metsäteollisuuden sivutuotteista, kuten sellutehtaiden 

kuitulietteistä tai puukuiduista (Marttinen ym. 2017). Maanparannusvaikutuksen tehostamiseksi niihin voi-

daan lisätä muitakin aineita, kuten kalkkia (Tampio ym. 2018). Orgaanisiin maanparannusaineisiin kuuluu 

myös biohiili, joka ei sellaisenaan juuri sisällä ravinteita mutta imee niitä erittäin tehokkaasti itseensä (Leh-

mann ja Joseph 2015). Toistuvassa käytössä biohiili kasvattaa pysyvästi maan hiilivarastoa, jolloin se hillitsee 

samanaikaisesti viljelyn ravinnepäästöjä ja ilmastonmuutosta (Lehmann ja Joseph 2015). Peltolevityksen li-

säksi biohiilelle on kehitetty 2010-luvulla useita sovelluksia sekä maataloudessa että sen ulkopuolella: biohiili 

soveltuu muun muassa kotieläinten kuivikkeeksi vähentämään lannan ravinnepäästöjä ja hajuja, kasvualus-

taturpeen korvaajaksi sekä viheralueiden vesitalouden parantamiseen (Maaseudun Tulevaisuus 2016a, 

Panwar ym. 2019). 

 

 

2.2 Lainsäädäntö 

 

Kierrätyslannoitteiden valmistusta ja käyttöä säätelee lannoitevalmistelaki, jonka mukaan valmistaja on vas-

tuussa tuotteidensa lainmukaisuudesta, turvallisuudesta ja laadusta (Seppänen ym. 2019). Tämän vuoksi val-

mistajan täytyy testata tuotteensa ja varmistaa, ettei näistä ole yleistä haittaa viljelykasveille, eläimille, ih-

misten terveydelle tai muulle ympäristölle. Turvallisuuden varmistamiseksi lannoitelainsäädännössä on mää-

ritelty raja-arvot lannoitteiden haitta-aineille, kuten raskasmetallipitoisuuksille (Tampio ym. 2018). Lisäksi 

puhdistamolietteestä peräisin oleville lannoitteille on omat rajoituksensa. Lannoitevalmistajat huolehtivat 

tuotteidensa tasalaatuisuudesta omavalvontasuunnitelman mukaisesti muun muassa säännöllisillä näytteen-

otoilla, joissa analysoidaan kaikkien kasviravinteiden pitoisuudet (Tampio ym. 2018). Prosessoimatonta koti-

eläinten lantaa ei luokitella lannoitevalmisteeksi, eikä lannoitelainsäädäntö säätele sen käyttöä (Marttinen 

ym. 2017). 

 

Kierrätyslannoitevalmisteet jaetaan lannoitevalmistetyyppeihin ja tyyppinimiin, joihin valmisteet luokitellaan 

koostumuksen ja valmistustavan mukaan (Tampio ym. 2018). Esimerkkejä erilaisten 
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kierrätyslannoitevalmisteiden tyyppinimistä ovat mädätysjäännös, maanparannuskomposti, melassiuute ja 

eläinperäinen tuhka. Ruokavirasto ylläpitää kansallista tyyppinimiluetteloa ja vastaa lannoitevalmisteen hy-

väksymisestä viralliseksi tuotteeksi (Tampio ym. 2018). Loppukäyttäjä puolestaan on vastuussa valmisteiden 

asianmukaisesta levityksestä ja varastoinnista (Seppänen ym. 2019). Kierrätyslannoitevalmisteiden kohdalla 

kannattaa perehtyä huolella tuoteselosteeseen, jossa on ilmoitettu muun muassa ravinnemäärät suhteessa 

painoon tai tilavuuteen sekä liukoisten ravinteiden pitoisuudet. Yhteenlaskettu ravinnemäärä täytyy sovittaa 

lannan ja väkilannoitteen tapaan raja-arvoihin ja huolehtia esimerkiksi fosforin tasauksesta ympäristökor-

vauksen sitoumusehtojen mukaisesti (Seppänen ym. 2019). 

 

Osa kierrätyslannoitevalmisteista sopii myös luomutuotantoon, mikäli ne täyttävät EU:n luomulainsäädän-

nön vaatimukset. Luomukelpoisuuden perusedellytyksenä on, että lannoitteet ovat peräisin uusiutuvista ja 

paikallisista luonnonvaroista (Tampio ym. 2018). Monien tuotteiden sisällölle, raaka-aineille, valmistusta-

voille ja käytölle on lisäksi erityisvaatimuksia: esimerkiksi biojätteen pitää olla erilliskerättyä, puutuhka ei saa 

olla peräisin kyllästetystä puusta, eivätkä lannoitteet saa sisältää muuntogeenisten organismien ainesosia 

(Tampio ym. 2018). Ehdottomat rajaukset koskevat tällä hetkellä puhdistamolietteitä ja mineraalityppeä, joi-

den käyttö kierrätyslannoitevalmisteissa estää luomukelpoisuuden. Ruokavirasto ylläpitää neuvontakäyt-

töön listaa Suomen markkinoilla olevista luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvista lannoitteista. Tammi-

kuussa 2020 päivitettyyn luetteloon on listattu noin 300 valmistetta, joista suurin osa kuuluu orgaanisiin lan-

noitteisiin (Ruokavirasto 2020). Näiden lisäksi luomuviljelyssä saa käyttää listan ulkopuolisia kierrätyslannoi-

tevalmisteita, jotka täyttävät yhteiset kelpoisuusvaatimukset (Tampio ym. 2018). 

 

 

2.3 Tuotantoketjut ja logistiikka 

 

Kierrätyslannoitteita valmistetaan sekä suoraan eri teollisuudenalojen sivuvirroista että sivuvirtojen proses-

soinnin lopputuotteena. Orgaanisten kierrätyslannoitteiden valmistuksessa hyödynnetään eniten mädätystä 

ja kompostointia, ja epäorgaanista ammoniumsulfaattia voidaan valmistaa mädätysjäännöksestä erotetusta 

nestejakeesta strippausmenetelmällä (Tampio ym. 2018). Biohiiltä valmistetaan kuivatislauksella eli pyrolyy-

sillä, jossa biomassaa kuumennetaan hapettomassa tilassa. Lisäksi kehitteillä on muun muassa kalvosuoda-

tukseen ja kiteytykseen perustuvia menetelmiä, joiden lopputuotteena saadaan konsentroitua rejektivettä 

ja struviittia (Tampio ym. 2018). 

 

Kierrätyslannoitteiden raaka-aineiksi soveltuvat monenlaiset hiiltä ja ravinteita sisältävät biomassat. Suurin 

osa maataloudessa käytettävistä orgaanisista lannoitevalmisteista on peräisin biokaasulaitoksista, joissa 
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sivuvirroista jalostetaan biokaasua ja mädätysjäännöstä (Kuva 1). Syötteet vaihtelevat laitoksen koosta ja si-

vuvirtojen kuljetusyhteyksistä riippuen: tilakokoluokan biokaasulaitoksissa käytetään yleensä kotieläinten 

lantaa ja kasvimassoja, kun taas teollisen mittakaavan laitoksissa hyödynnetään muun muassa elintarvike- ja 

rehuteollisuuden sivuvirtoja ja biojätettä (Seppänen ym. 2018). Yksi ravinnekierrätyksen edelläkävijöistä on 

Honkajoella toimiva ruokaketjun teollinen symbioosi. Honkajoki Oy jalostaa suurimman osan Suomen eläin-

peräisistä sivutuotteista ja toimittaa muun muassa lihaluujauhoa Ecolan Oy:lle, joka edelleen jalostaa siitä 

rakeisia ja pelletöityjä lannoitevalmisteita (Nurmi 2019). Kaupunkiseudulla myös yhdyskuntien jätevesi-

lietettä pidetään potentiaalisina lannoitteiden syötteinä, ja vuoden 2015 hallitusohjelman tavoitteena on 

saada siitä vähintään 50 % prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä (Marttinen ym. 2017). Tästä huoli-

matta useat kierrätyslannoitevalmistajat ovat viime vuosina luopuneet puhdistamolietteiden käytöstä tuote-

turvallisuus- ja imagosyistä (Riiko 2018). Orgaanisten maanparannusaineiden raaka-aineina käytetään Suo-

messa eniten saha- ja sellutehtaiden puupohjaisia biomassoja, kuten kuitulietettä ja puutuhkaa (Marttinen 

ym. 2017). 

 

Eri kierrätyslannoitevalmisteiden olomuoto ja riittoisuus peltoalaa kohti vaihtelevat merkittävästi raaka-ai-

neiden ja prosessointimenetelmien mukaan (Seppänen ym. 2019). Valmisteen olomuoto on yksi tärkeim-

mistä lannoitteen valintaa ohjaavista tekijöistä ja määrittelee sen, kuinka pitkille etäisyyksille lannoitteet kan-

nattaa toimittaa: mitä laimeampi tuote ja suurempi massa, sitä suuremmat kuljetuskustannukset. Käytettä-

essä lietemäisiä mädätteitä, joiden levityspainot ovat suuret, valmistajan ja loppukäyttäjän pitäisi sijaita mah-

dollisimman lähellä toisiaan. Sen sijaan pitkälle prosessoidut rakeet ja pelletit, kuten lihaluujauho, voidaan 

kuljettaa kevyellä kalustolla yli sadan kilometrin etäisyyksille (Riiko 2018). 

 

Kaikki kierrätyslannoitevalmisteet pitää myös varastoida ennen käyttöä. Monet kierrätyslannoitevalmistajat 

hyödyntävät logistiikkaketjuissaan omia tai vuokrattuja välivarastojaan, joista lannoitteet kuljetetaan tilakes-

kukseen levityksen aikaan (Kuva 1). Vaikka osa valmistajista pystyy toimittamaan valmisteita ympärivuoti-

sesti, kysyntähuippujen takia loppukäyttäjän pitää pystyä vastaanottamaan tuotteet hyvissä ajoin ennen le-

vityskauden alkua ja varastoimaan niitä levityskauden ulkopuolella (Seppänen ym. 2019). Vastaanottavilla 

tiloilla käytöstä poistuneet lietelantalat voivat soveltua lietemäisten ja kuivalantasiilot kuivien kierrätyslan-

noitteiden varastointiin. Säilytystilojen puutteessa tiloille voidaan rakentaa etäsäiliöitä tai maavaraisia, ku-

mimattoon perustuvia lietelaguuneja. Väkevät nestemäiset lannoitteet, kuten ammoniumsulfaatti, toimite-

taan maatiloille usein IBC- eli kevytsuurpakkauksissa ja kuivat rakeet suursäkeissä. Kaikkien lannoitevalmis-

teiden varastoinnissa olennaisinta on minimoida typpihävikit tiiviillä katemateriaaleilla ja sääsuojauksella 

(Seppänen ym. 2019). 
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Kuva 1. Mahdollisia logistiikkaketjuja biokaasulaitoksen kierrätyslannoitevalmisteille. Muokattu lähteestä 
Seppänen ym. 2019. 

 

Kierrätyslannoitteiden levitystekniikka riippuu niin ikään valmisteen olomuodosta ja levitysmäärästä: esimer-

kiksi lietemäiset mädätteet levitetään yleisimmin lietelannan levityskalustolla ja väkevimmät nestejakeet, ku-

ten ammoniumsulfaatti, kasvinsuojeluruiskulla (Kuva 2). Kuivat, rakeistamattomat valmisteet levitetään joko 

kuivalannan tai kalkin levityskalustolla; rakeet ja pelletit keskipakoislevittimellä tai kylvölannoittimella. Levi-

tystasaisuuden varmistamiseksi viljelijän täytyy tehdä koelevitys sekä ottaa huomioon, että kierrätyslannoi-

tevalmisteet vaativat kalustolta eri säädöt, ajonopeudet ja ajolinjat kuin lannan ja väkilannoitteiden levityk-

sessä (Seppänen ym. 2019). Kevät- tai syyslevityksen yhteydessä typpipitoiset kierrätyslannoitevalmisteet 

täytyy sijoittaa tai mullata maahan nitraattiasetuksen mukaisesti. Tarkat ohjeet optimaalisesta levitysteknii-

kasta kannattaa selvittää suoraan valmistajalta. Kierrätyslannoitevalmistajat tarjoavat etenevissä määrin 

myös omia urakointipalvelujaan, jotka huolehtivat sopimuksen mukaan kuljetuksesta, välivarastoinnista ja 

levityksestä (Käytännön Maamies 2017, Riiko 2018). 
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Kuva 2. Kierrätyslannoitteille soveltuvat levityslaitteistot olomuodon mukaan (Seppänen ym. 2019). Kuvan 
käyttämiseen on saatu lupa julkaisun kirjoittajalta. 

 

 

2.4 Tutkimustulokset peltoviljelyssä 

 

Kierrätyslannoitteiden vaikutusta sadonmuodostukseen on tutkittu Pohjoismaissa aktiivisesti 2000-luvun 

alusta lähtien. Iivonen ym. (2012) testasivat kahta eri mädätysjäännöstä kevätvehnällä, Partanen ym. (2012) 

käyttivät mädätysjäännöstä, naudan lietettä ja kuivajaetta nurmella ja ohralla, Huttunen ym. (2020) lannoit-

tivat naudan lietteellä ja mädätysjäännöksellä nurmea ja kevätvehnää. Kolmessa suomalaisessa satotutki-

muksessa mädätysjäännöksellä saatiin viljoilla yhtä suuri jyväsato kuin väkilannoitteella, kun käytettiin yhtä 

suurta typpipanosta (Iivonen ym. 2012, Partanen 2012, Huttunen ym. 2020). Ruotsalaistutkimuksessa (Svens-

son ym. 2004) mädätysjäännös ja komposti tuottivat ohralla ja kauralla suuremman jyväsadon kuin lannoit-

tamaton käsittely mutta eivät useimmissa tapauksissa yltäneet väkilannoitteen tasolle. Samassa kokeessa 

mädätysjäännös ja komposti tuottivat suuremman sadon väkilannoitteen kanssa kuin sellaisenaan. Tätä seli-

tettiin sillä, että mädätysjäännöksessä oli vähemmän fosforia ja kompostissa suhteessa vähemmän liukoista 

typpeä kuin väkilannoitteessa. Lisäksi myöhäinen kylvö ja multaavan kaluston puute saattoivat heikentää 

mädätysjäännöksen ja kompostin tehoa (Svensson ym. 2004). 
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Lihaluujauholla on saatu monissa tutkimuksissa yhtä suuria satoja kuin väkilannoitteella typpipanoksesta riip-

puen (Jeng ym. 2004 ja 2006, Chen ym. 2011, Nogalska ym. 2014). Norjalaisessa tutkimuksessa (Jeng ym. 

2004) testattiin lihaluujauhon vaikutusta kevätvehnän satoon ja typenkäytön tehokkuuteen silttimaassa. Li-

haluujauhon lisääminen lisäsi vehnäsatoa suurimmalle typpitasolle (200 kg N/ha) asti, mutta lihaluujauhon, 

väkilannoitteen tai näiden yhdistelmän sadot eivät eronneet toisistaan typpitasolla 100 kg/ha. Jatkotutki-

muksessa (Jeng ym. 2006) kevätvehnän sato nousi lineaarisesti, kun lihaluujauhoa lisättiin 500, 1000 tai 2000 

kg/ha (kokonaistypen määrät 43–170 kg/ha). Ohralla lihaluujauho tuotti selvästi suuremman sadon kuin lan-

noittamaton kontrolli, mutta yli 500 kg:n levitysmäärät/ha eivät enää nostaneet satoa. Maanäytteistä havait-

tiin, että luujauhokäsittely jätti jälkeensä kasveille käyttökelpoista fosforia myös seuraavalle vuodelle. Tutki-

jat korostivat, että lihaluujauholla kasvien fosforin tarve ylittyy reilusti, mikäli levitysmäärät mitoitetaan ty-

pen mukaan (Jeng ym. 2006). 

 

Länsi-Suomessa toteutetussa viljelykokeessa (Chen ym. 2011) testattiin lihaluujauhon vaikutusta ohran ja 

kauran satoon sekä sadon laatuun savimaassa. Luujauholannoituksen jyväsadot eivät eronneet vastaavista 

väkilannoitekontrolleista millään typpilannoituksen tasolla, joissa kokonaistypen määrät olivat 60, 90 ja 120 

kg /ha. Tuhannen jyvän painot, hehtolitrapainot, valkuaispitoisuus ja valkuaissato eivät myöskään eronneet 

luujauho- tai väkilannoituksella. Kivelän ym. (2015) tutkimuksessa Kaakkois-Suomessa lihaluujauho tuotti so-

kerijuurikkaalla ja porkkanalla kahtena peräkkäisenä vuotena pienemmän sadon kuin väkilannoite, kun ko-

konaistypen määrät olivat 130–140 kg/ha. Luujauhokäsittelyssä liukoinen typpi ei todennäköisesti riittänyt 

kasvien tarpeeseen, ja kylmä kasvukausi saattoi heikentää ravinteiden mineralisaatiota jälkimmäisenä koe-

vuotena (Kivelä ym. 2015). Luujauho lisäsi kuitenkin juurikkaan sokeripitoisuutta sekä paransi porkkanan 

kauppalaatua ja varastointikestävyyttä väkilannoitekäsittelyyn verrattuna. Tutkijat arvelivat, että väkilannoit-

teella juuresten typenkäyttö oli tehokkaampaa kuin lihaluujauholla, jolloin niiden juurisato kasvoi pidempään 

kuin sokerisato (Kivelä ym. 2015). Etelä-Suomessa (Rummukainen 2018) vertailtiin mallasohran satoja hiue-

savimaalla lihaluujauhon, kananlannan ja väkilannoitteen kesken. Typpitasoilla 80 ja 160 kg/ha kaikki lannoi-

tuskäsittelyt lisäsivät sadon määrää nollakontrolliin nähden, mutta väkilannoite tuotti tilastollisesti merkitse-

västi suurimman sadon. Tätä selitettiin luujauholannoitteiden alhaisella kaliumpitoisuudella ja fosforin hidas-

liukoisuudella väkilannoitteeseen verrattuna (Rummukainen 2018). 

 

Nestemäisten kierrätyslannoitteiden tehosta viljojen typpilannoituksessa on toistaiseksi niukasti tutkimus-

tietoa (Kapuinen 2020). Chien ym. (2008) testasivat kasvihuoneessa nestemäisen ammoniumsulfaatin, am-

moniumnitraatin ja urean vaikutusta maan happamuuteen ja kokonaissatoon maissilla ja vehnällä. Kasvu-

alustoissa käytettiin kolmea eri kivennäismaata, typen määrät lannoitteissa vastasivat levitysmääriä 100–800 

kg/ha, ja typpilannoitusta täydennettiin hivenlannoitteilla niin, että kaikkien käsittelyjen ravinnepitoisuudet 

vastasivat toisiaan. Kolmesta typpilannoitteesta ammoniumsulfaatti happamoitti maata voimakkaimmin, 
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mutta eri käsittelyjen jyvä- ja olkisadot eivät eronneet toisistaan (Chien ym. 2008). Ammoniumsulfaatin te-

hoon typpilannoitteena arvellaan perustuvan paljolti sen sisältämään rikkiin: esimerkiksi Salvagiotti ja Miral-

les (2008) sekä Salvagiotti ym. (2009) havaitsivat kahdessa peräkkäisessä tutkimuksessa, että ilmalevitteinen 

rikkilannoitus lisäsi kevätvehnän jyväsatoa, biomassan tuotantoa ja typenkäytön tehokkuutta pelkkään typ-

pilannoitukseen nähden. Tean ym. (2004) peltokokeessa rikkiliuos yhdessä ammoniumnitraatin kanssa puo-

lestaan lisäsi jyvien proteiinipitoisuutta ja paransi muita leivontaominaisuuksia syysvehnällä pelkkään typpi- 

tai rikkilannoitukseen verrattuna.  

 

Suomalaisessa Nesteravinne-hankkeessa on testattu nestemäisiä ja kiteisiä kierrätyslannoitteita nurmilla ja 

kevätvehnällä vuodesta 2017 eteenpäin (Kapuinen 2020). Lannoituskäsittelyinä olivat kahtena ensimmäisenä 

koevuotena nestemäinen ja kiteinen ammoniumsulfaatti, ammoniakkiliuos, konsentroitu rejektivesi ja peru-

nan soluneste sekä ammoniumnitraattia sisältänyt väkilannoite, joissa lisättiin yhtä suuret määrät liukoista 

typpeä. Kiteinen ammoniumsulfaatti toimi ensimmäisenä vuotena lähes yhtä hyvin kuin ammoniumnitraatti, 

mutta seuraavalla kasvukaudella kuivuus heikensi sillä saatua vehnäsatoa. Kylvön yhteydessä levitettynä 

myös nestemäinen ammoniumsulfaatti oli ainoana typenlähteenä lähes väkilannoitteen veroinen, mutta kas-

vustoon levitettynä se alensi satoa. Tätä selitettiin suurella rikkiannostuksella ja pH:n nopealla laskulla, mikä 

aiheutti kasvustossa polttovioituksia yhdessä kuivuuden kanssa. Perunan soluneste menestyi vertailussa huo-

noiten ainoana typen lähteenä, ja sillä typen hyväksikäyttö oli ensimmäisenä vuotena vain 16,3 %. Seuraa-

vana vuonna soluneste tuotti kuitenkin lähes yhtä suuren sadon kuin ammoniumnitraatti, kun sen osuus typ-

piannostuksesta laskettiin 44 %:iin. Kaiken kaikkeaan nestemäisillä kierrätyslannoitteilla satotasot jäivät pää-

sääntöisesti pienemmäksi kuin väkilannoitteella, ja satovaihtelut samoilla käsittelyillä olivat suuremmat (Ka-

puinen 2020). 

 

Kierrätyslannoitteilla on todettu monia myönteisiä vaikutuksia maaperän ominaisuuksiin: pitkällä aikavälillä 

orgaaniset kierrätyslannoitteet lisäävät muun muassa maaperään sitoutuneen hiilen kokonaismäärää (Dia-

cono ja Montemurro 2011, Li ym. 2018) sekä maaperäeliöiden monimuotoisuutta ja biologista aktiivisuutta 

(Tao ym. 2015, Liu ym. 2016) mineraalilannoitukseen verrattuna. Kierrätyslannoitteiden vaikutusta maan hii-

livarastoihin tutkittiin myös HYKERRYS-hankkeessa. Kahden ensimmäisen kenttäkoevuoden aikana maape-

rän hiilipitoisuus kasvoi kokeen perustamisesta kaikilla kierrätyslannoitekäsittelyillä ja eniten mädätysjään-

nöksellä (Mansikkaniemi 2019). Erilaisten mädätteiden ja kompostien on monissa tutkimuksissa havaittu 

myös hillitsevän maalevintäisiä kasvitauteja, mitä on selitetty muun muassa sienijuurten ja muiden hyödyl-

listen mikrobien lisääntymisellä (Insam ym. 2015, Noble 2011, Mehta ym. 2014). Lannan prosessointi anae-

robisella mädätyksellä puolestaan hävittää tehokkaasti sen mukana leviäviä taudinaiheuttajia (Insam ym. 

2015). 
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Kierrätyslannoitteiden käyttäjiä on arveluttanut, ovatko niiden hidasliukoiset ravinteet alttiita huuhtoutumi-

selle (Riiko 2018). Monissa tutkimuksissa typen huuhtoutuminen biokaasumädätteestä on kuitenkin ollut vä-

häisempää kuin prosessoimattomasta lietelannasta vastaavalla typpilannoitusmäärällä (Möller 2015b). Ra-

vinnehävikkiä voidaan arvioida yksinkertaisimmillaan porttitaseen avulla, joka lasketaan lannoitteissa pel-

toon lisätyn ja sadon mukana poistuneen ravinnemäärän erotuksena (Rajala 2005). Peltotase on porttitaseen 

tarkennettu malli, joka huomioi lisäksi biologisen typensidonnan, laskeuman ja kylvösiemenen mukana siir-

tyvät ravinteet. HYKERRYS-hankkeen ensimmäisenä koevuotena havaittiin, että lihaluujauho, mädätysjään-

nös ja matokomposti kauran lannoituksessa eivät nostaneet typen peltotasetta ja huuhtoutumisriskiä väki-

lannoitteeseen nähden (Kinnunen 2019). 

 

Vesistökuormituksen ohella kierrätyslannoitteilla voidaan merkittävästi vähentää lannan käsittelystä, sivuvir-

tojen hävittämisestä ja mineraalilannoituksen valmistuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä (Lim ym. 

2016, Hanserud ym. 2018, Seppänen ym. 2018). Biokaasulaitosten mädätysprosessissa saadaan talteen uu-

siutuvaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita (Seppänen ym. 2018). Lisäksi mädätysjään-

nöksen varastoinnin aikaiset metaani- ja dityppioksidipäästöt on todettu pienemmiksi kuin lietelannalla (Mal-

daner ym. 2018, Baral ym. 2018). Kyttä (2019) vertaili osana HYKERRYS-hanketta kierrätyslannoitevalmistei-

den elinkaaren aikaisia päästöjä. Kauran peltokokeeseen kohdennetussa mallinnuksessa ammoniumsulfaa-

tin, lihaluujauhon ja mädätysjäännöksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja/tai kasvihuonekaasupäästöt 

olivat alle puolet väkilannoitteen lukemista. Johtopäätöksissä korostettiin, että systeemirajaus vaikuttaa 

merkittävästi elinkaariarvioinnin tuloksiin, ja esimerkiksi biokaasuenergian kompensaatiovaikutuksen huo-

miointi olisi vähentänyt kierrätyslannoitteiden päästöjä entisestään (Kyttä 2019). 

 

 

2.5 Nykytilanne ja markkinat Suomessa 

 

Ravinteiden kierrätys nousi yleiseen keskusteluun, kun Suomi sitoutui vuoden 2010 Itämerihuippukokokouk-

sessa tehotoimiin Saaristomeren tilan parantamiseksi (Riiko 2018). Tällöin maa- ja metsätalousministeriö 

sekä ympäristöministeriö laativat ravinnekierrätysohjelman, jossa luvattiin tehdä Suomesta ravinteiden kier-

rätyksen mallimaa vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2015 kiertotalous tuli mukaan yhtenä hallituksen kärki-

hankkeena, ja kierrätysravinnealan edistämiseksi käynnistettiin muun muassa Järki Lannoite -hanke. Hank-

keessa koottiin ja välitettiin tietoa kierrätysraaka-ainepohjaisista lannoitevalmisteista ja niiden markkinoista, 

käytöstä ja käyttökokemuksista. Perimmäisenä tavoitteena oli lisätä kierrätyslannoitteiden kestävää käyttöä 

Suomessa siten, että käyttö perustuu maan kasvukunnon parantamiseen ja kasvien ravinnetarpeen mukai-

seen lannoitukseen (Riiko 2018). 
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Kiertotaloushankkeessa kierrätyslannoitteiden käyttöä vauhditti muun muassa rahoituksen myöntäminen 

uusille biokaasulaitoksille sekä sähkön tuotantotuki eli syöttötariffi uusiutuvan energian tuotantoon (Riiko 

2018). 2010-luvun aikana eri puolille Suomea nousi nopeasti uusia maatilakohtaisia ja teollisia biokaasulai-

toksia, joista suurimmat pystyvät nykyisin kilpailemaan markkinavetoisesti energian tuotannollaan (Kestävä 

Energiatalous 2018). Vuonna 2016 valtion omistama energiayhtiö Gasum osti useita biokaasualan yrityksiä ja 

investoi seuraavan kolmen vuoden aikana noin sata miljoonaa euroa biokaasulaitoksiin ja tankkausasemiin 

(Maaseudun Tulevaisuus 2019). Vuonna 2019 Gasum oli Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja 650 GWh:n 

tuotantokapasiteetillaan 15 tuotantolaitoksessa (Maaseudun Tulevaisuus 2019). Biokaasumarkkinoiden kas-

vaessa Gasum alkoi panostaa myös mädätysjäännöksen jalostukseen ja kierrätyslannoitevalmisteiden sopi-

mustuotantoon. Yritys arvioi vuoden 2018 haastattelussa, että biokaasusektorin kautta kiertävistä ravinteista 

Gasumin osuus on noin puolet (Riiko 2018). 

 

Kaupalliset kierrätyslannoitevalmisteet saivat uutta näkyvyyttä, kun Soilfood Oy alkoi markkinoida niitä koko 

maassa (Maaseudun Tulevaisuus 2016b, Käytännön Maamies 2017). Vuonna 2015 perustettu yritys oli alan 

ensimmäisiä toimijoita, jotka tarjoavat palvelujaan kaikkien maakuntien viljelijöille ja jalostavat sivuvirroista 

myös mineraalilannoitteiden kaltaista säkkitavaraa. Soilfoodin toimintamallissa sopivimmat lannoitevalmis-

teet valitaan aina asiakkaan tarpeen mukaan ja maa-analyysien perusteella. Lannoitekauppojen yhteydessä 

viljelijä saa tarkat ohjeet valmisteiden varastointiin ja käyttöön, ja sopimuksen mukaan koko lannoituspro-

sessi kuljetuksineen ja levitykseen voidaan ulkoistaa (Käytännön Maamies 2017). Suomalaisviljelijöiden ko-

kemusten perusteella vastaavan opastuksen ja urakointipalvelujen odotetaan kierrätyslannoitemarkkinoilla 

lisääntyvän (Riiko 2018). 

 

Luonnonvarakeskus (Marttinen ym. 2017) kartoitti osana Järki Lannoite -hanketta kierrätysravinteiden läh-

teiden nykytilaa ja hyödyntämispotentiaalia Suomessa. Ylivoimaisesti suurin raaka-aineiden lähde on koti-

eläinten lanta, jota syntyy Suomessa 17 300 000 tuoretonnia vuodessa (Kuva 3). Vuosina 2013–2017 vain 5 

% lannasta prosessoitiin separoimalla, kompostoimalla tai mädättämällä, ja loppuosa 95 % levitettiin suoraan 

peltoon. Puhdistamolietteillä, biojätteillä ja metsäteollisuuden sivutuotteilla prosessointi on paljon yleisem-

pää, mutta sen ensisijainen tavoite ei läheskään aina ole ravinteiden kierrätys ja talteenotto (Marttinen ym. 

2017). Tällöin osa ravinteista menee hukkaan prosessoinnin aikana, eikä lannoitteeksi päätyvien sivuvirtojen 

käytettävyys ole optimaalinen. Puhdistamolietteistä suurin osa päätyy nykyisin viherrakentamiseen, kun taas 

metsäteollisuuden sivuvirroista suurin osa hyödynnetään energiaksi polttamalla. Elintarviketeollisuuden si-

vuvirrat käytetään pääosin rehuteollisuuteen tai suoraan kotieläinten rehuksi, josta ravinteet päätyvät koti-

eläinten lantaan ja uudelleen kiertoon (Marttinen ym. 2017). 
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Kuva 3. Ravinnepitoisten biomassojen kokonaismäärät ja prosessoinnin nykytila Suomessa Marttisen ym. 
(2017) mukaan. 

 

Koska Suomen kierrätylannoitemarkkinat perustuvat hajautettuihin tuotantoketjuihin, lyhytaikaiseen sopi-

mustuotantoon ja paikalliseen käyttöön, valmisteiden todellisia käyttömääriä tai taloudellista arvoa ei tun-

neta (Riiko 2018). Myöskään kierrätyslannoitevalmisteiden tämänhetkistä merkitystä lannan tai väkilannoit-

teiden korvaajana ei voida arvioida, koska massamäärät eivät kerro valmisteiden ravinnesisältöä. Suomen 
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ympäristökeskuksen tutkimuksessa (Myllyviita ja Rintamäki 2018) selvitettiin kierrätyslannoitteiden nykytilaa 

ja tulevaisuudennäkymiä kyselytutkimuksella, johon vastasi 649 ruuantuottajaa ympäri Suomea. Kyselyn ta-

voitteena oli selventää ruuantuottajien näkemyksiä kierrätyslannoitteiden käytön mahdollisuuksista ja es-

teistä sekä kartoittaa kokemuksia niiden käytöstä. 

 

Kyselyn tulosten perusteella ruuantuottajat suhtautuvat myönteisesti kierrätyslannoitteiden käyttöön (Myl-

lyviita ja Rintamäki (2018). Noin kolmannes vastaajista oli käyttänyt joitain kierrätyslannoitteita eläinten lanta 

mukaan lukien, ja 29 % vastaajista olisi valmis levittämään niitä koko peltoalalleen. Myönteisestä suhtautu-

misesta huolimatta yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, kierrätyslannoitteista tarvitaan lisää tutkimustietoa 

tai kokemusperäistä tietoa viljelijöiltä. Omien käyttökokemusten yhteydessä kierrätyslannoitteiden yksittäi-

sinä ongelmina mainittiin muun muassa varastotilan saatavuus ja riittävyys, lannan hajuhaitat, levityskalus-

ton saatavuus ja maan tiivistyminen. 72 %:lla käyttäjistä ei kuitenkaan ollut esiintynyt lainkaan ongelmia 

(Myllyviita ja Rintamäki 2018). 

 

Myllyviidan ja Rintamäen (2018) tutkimustulosten perusteella erityisesti luomuviljelijät olivat kiinnostuneita 

kierrätyslannoitteiden hyödyntämisestä, ja soveltuvuus luomukäyttöön tunnistettiin yhdeksi kierrätyslan-

noitteiden vahvuuksista. Luomutuottajilla oli myös muita vastaajia myönteisempi näkemys siitä, että kierrä-

tyslannoitteiden käyttö parantaa maan rakennetta ja sadontuottokykyä mineraalilannoitteisiin verrattuna. 

Yli 70 % kaikista vastaajista suhtautui kuitenkin ennakkoluuloisesti yhdyskuntien jätevesilietteiden, ihmisvirt-

san tai käymäläkompostin käyttöön kierrätyslannoitteiden raaka-aineena. Osa ruuantuottajista piti ihmispe-

räisiä sivuvirtoja turvallisena mutta uskoi asiakkaidensa vierastavan näiden käyttöä lannoituksessa: erityisesti 

lääkejäämät, hormonit ja raskasmetallit jätevesissä koettiin riskinä kuluttajien terveydelle tai kierrätyslan-

noitteiden imagolle (Myllyviita ja Rintamäki 2018). 

 

Muita esteitä kierrätyslannoituksen yleistymiselle olivat vastaajien mukaan lannoitusvaikutuksen vaikea en-

nustettavuus sekä mineraalilannoitteiden halpa hinta erityisesti vastaaviin, pitkälle jalostettuihin kierrätys-

lannoitevalmisteisiin verrattuna (Myllyviita ja Rintamäki 2018). Tärkeimpänä tukimuotona pidettiin käyttö-

opastusta käyttöoppaiden, koulutustilaisuuksien ja tilaneuvonnan muodossa, minkä lisäksi kierrätyslannoit-

teita voitaisiin tukea rahallisesti levitys-, kuljetus- tai varastointivaiheessa. Kirjoittajien mukaan kierrätyslan-

noitteet eivät kuitenkaan välttämättä vaadi taloudellisia tukia, jos niiden hinta saadaan kilpailukykyiseksi 

(Myllyviita ja Rintamäki 2018). 
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3 Kaura viljelykasvina 

 

3.1 Viljely ja lannoituskäytännöt Suomessa 

 

Kaura (Avena Sativa L.) on yksivuotinen vilja, jota viljellään koko Suomessa viidennen viljelyvyöhykkeen ete-

läpuolella (Ruokatieto 2020). Sen viljelyala oli noin 320 000 ha vuonna 2019, jolloin se oli maan kolmanneksi 

yleisin viljelykasvi ohran ja nurmialan jälkeen (SVT 2019a). Kaura kylvetään muiden kevätviljojen tapaan 

huhti-toukokuussa, ja sen kasvuaika kylvöstä sadon tuleentumiseen on noin 93–103 vuorokautta (Ruokatieto 

2020). Kasvustosta korjataan siemensato yleensä elo-syyskuussa puimalla, minkä jälkeen oljet voidaan paa-

lata kotieläinten kuivikkeeksi ja rehuksi tai muokata suoraan maahan. Koko Suomen kaurasadosta noin kaksi 

kolmasosaa käytetään rehuteollisuudessa, mutta sen elintarvikekäyttö ja vienti ovat kasvaneet nopeasti koko 

2010-luvun ajan (Luonnonvarakeskus 2017). 

 

Kevätviljojen tarvitsema lannoitus annetaan yleensä yhtenä eränä juuri ennen kylvöä tai sen yhteydessä (Sep-

pänen 2008). Väkilannoitteilla käytetään yleensä sijoituslannoitusta, jossa lannoiterakeet levitetään kylvölan-

noittimella yhdessä siementen kanssa. Karjanlanta on kotieläintiloilla yleisin kasvinravinteiden lähde, ja sen 

lannoitevaikutus voi olla väkilannoitteiden veroinen, kunhan typen haihtuminen estetään sijoittamalla tai 

multaamalla viipymättä levityksen jälkeen. Lannan ravinnesuhteet eivät kuitenkaan vastaa läheskään aina 

kauran tarvetta, ja varsinkin typpilannoitusta täytyy usein täydentää väkilannoitteilla (Seppänen 2008). Nit-

raattiasetus ja ympäristökorvauksen ehdot säätävät typen ja fosforin käytön enimmäismäärät lannoituk-

sessa. Nykyisten säädösten mukaan fosforipitoisuus asettaa yleensä katon sille, kuinka paljon lantaa voi pel-

toon levittää (Marttinen ym. 2017). 

 

Kauran typpilannoituksen määräksi suositellaan kasvupaikan mukaan noin 80–130 kg N/ha (VYR 2013). Tätä 

suuremmat lannoitusmäärät lisäävät lakoutumisen ja jälkiversonnan riskiä sekä viivästyttävät tuleentumista 

(Seppänen 2008). Pohjois-Suomessa kasvukausi on lyhyempi kuin Etelä-Suomessa, ja viljojen pitää tuleentua 

aikaisemmin. Tämän vuoksi typpilannoitussuosituksetkin ovat Pohjois-Suomessa noin 20 kg N/ha pienem-

mät. Myös eloperäisillä mailla, joilla typpeä tulee kasvien käyttöön maan orgaanisesta aineksesta, typpilan-

noituksen tarve voi olla huomattavasti pienempi kuin kivennäismailla (Seppänen 2008). 

 

Viljojen kalium- ja fosforilannoitus tulee toteuttaa viljavuustutkimuksen perusteella: mitä runsaammin näitä 

ravinteita on maassa, sitä pienempi on lannoituksen tarve (Seppänen 2008). Kauralla ympäristökorvauksen 

mukaiset enimmäismäärät fosforilannoituksessa ovat 34 kg/ha/v viljavuusluokassa ”huono” ja 0 kg/ha/v vil-

javuusluokassa ”korkea” (Yara 2020). Kaliumlannoituksen tarve on suurimmillaan karkeilla kivennäismailla ja 
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eloperäisillä mailla, mutta savimailla maan luontaiset kaliumvarat voivat riittää tyydyttämään viljojen tarpeen 

pitkiäkin aikoja (VYR 2013). Hivenravinteista kaura on erityisen herkkä mangaanin ja kuparin puutteelle: puu-

tosoireet ilmenevät usein varhaisessa korrenkasvun vaiheessa keltakärkitautina, joka johtaa kasvun hidastu-

miseen ja pieneen jyväsatoon (VYR 2013). 

 

 

3.2 Lannoitustarpeeseen vaikuttavat tekijät 

 

Suomessa kevätviljat kehittyvät lyhyen kasvukauden vuoksi nopeasti ja käyttävät lannoitteissa annetun lisä-

typen tehokkaasti sadonmuodostukseen (Salo ym. 2013a). Lannoituksen suunnittelussa tavoitteena on saada 

ilmasto-olosuhteiden säätelemissä rajoissa taloudellinen optimisato, joka on hieman pienempi kuin maksi-

misato. Tämä johtuu siitä, että ravinnemäärien lisääminen kasvattaa satoa vain tiettyyn rajaan asti: kaikkien 

peltokasvien viljelyssä pätee vähenevän lisätuoton laki, jonka mukaan sadon lisäys pienenee jokaista lisättyä 

panosyksikköä (esim. kg N/ha) kohti (Valkama ym. 2011 ja 2013). Tällöin biologisen optimin tavoittelu on 

kannattavaa vain silloin, kun tuotantopanokset ovat ilmaisia. Parhaan katetuoton tavoittelussa viljelijän am-

mattitaito korostuu siten, että ravinnemäärät arvioidaan viljavuuskokeiden mukaan, ja lannoitusmäärien 

ohella kiinnitetään huomiota muun muassa levitysajankohtaan (Turtola ym. 2017). 

 

Nykyisten typpi- ja fosforilannoitusrajojen tarkoituksena on vähentää lannoituksesta aiheutuvaa vesistökuor-

mitusta. Tulevan ympäristökorvauksen sisältöä valmisteltaessa Suomessa on esitetty lannoitusrajoitusten 

korvaamista ravinnetaseisiin perustuvalla ohjauksella. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan ravinne-

taseisiin perustuva ympäristöohjaus voisi olla sekä viljelijän että ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, 

koska se ottaa huomioon myös odotetun satotason (Turtola ym. 2017). Uudistetussa korvausmenettelyssä 

korkeita satotasoja tuottavat viljelijät voisivat hyödyntää myös enimmäisrajoja suurempia lannoitusmääriä, 

mikä houkuttelisi viljelijöitä kuromaan satokuiluja ja parantamaan peltojensa kasvukuntoa muun muassa kal-

kituksella, ojituksella ja hiilensidonnalla. Samalla taseohjaus voisi vähentää ylilannoitusta niillä peltolohkoilla, 

joilla heikko maan rakenne rajoittaa satopotentiaalia (Turtola ym. 2017). 

 

MTT:n tutkimuksessa (Valkama ym. 2013) vertailtiin kevätviljojen typpitaseita ja satotasoja suomalaisissa 

peltokokeissa sekä arvioitiin viljelytoimien ja ympäristömuuttujien vaikutusta typpitaseeseen. Meta-analyy-

siin koottiin yhteensä 61 kivennäismailla tehtyjen peltokokeiden tulokset ohralta, vehnältä ja kauralta. Tut-

kimuksessa todettiin, että lannoitusmäärien lisääminen kasvattaa lineaarisesti typpitasetta ja huuhtoutumis-

riskiä. Kauralla typpilannoituksen satovaste oli pienimmillään niissä kokeissa, joissa saavutettiin yli 3000 kg:n 

hehtaarisato myös ilman lannoitusta, kun taas keskimääräisillä satotasoilla typpilannoitus tuotti 
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parhaimmillaan 110 %:n sadonlisäyksen. Lisäksi happamilla mailla (pH 4,9–5,7) typpitaseet olivat selvästi suu-

remmat ja typpilannoituksen satovaste heikompi kuin keskihappamilla mailla. Valkaman ym. (2013) tuloksia 

käytettiin myös MTT:n jatkotutkimuksessa (Salo ym. 2013a), johon koottiin tiedot viljojen, öljykasvien, nur-

mien ja joidenkin erikoiskasvien typpitaseista Suomessa. Luonnonvarakeskuksen selvitys (Turtola ym. 2017) 

ravinnetaseiden hyödyntämisestä ympäristöohjauksessa tukivat Salon ym. (2013a) näkemystä, jonka mukaan 

kevätviljojen ja muidenkin peltokasvien lannoitussuosituksia pitäisi uudistaa paremmin vastaamaan paikalli-

sia olosuhteita. 

 

 

4 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia jyväsatoja kolme eri kierrätyslannoitevalmistetta tuottavat 

kauran viljelyssä, ja miten lannoitteiden sisältämät ravinteet selittävät sadontuoton eroja. Tähän pyrittiin 

vastaamaan neljän tutkimuskysymyksen avulla: 

1. Onko kauran jyväsadoissa tai sadon laatuominaisuuksissa eroa kierrätyslannoite- ja väkilannoitekä-

sittelyjen kesken? 

2. Kuinka suuria satovaihteluita saman lannoitetuotteen sisällä esiintyy? 

3. Miten jyväsadot korreloivat lannoitteiden sisältämien ravinnemäärien kanssa? 

4. Miten tehokkaasti eri lannoitevalmisteet tuottavat satoa annettua typpikiloa kohti?  

 

 

5 Aineisto ja menetelmät 

 

5.1 Koealue ja maaperän ominaisuudet 

 

HYKERRYS-hankkeen koekenttä perustettiin Helsingin kaupungin Haltialan tilan Laamannintien varrella sijait-

sevalle peltolohkolle (60°26’ N, 24°96’ E) syksyllä 2016. Aikaisempina vuosina lohkolla on viljelty muun mu-

assa rehuviljaa ja säilörehunurmea, ja kesällä 2016 lohkolla viljeltiin ohraa. Ohran sadonkorjuun jälkeen maa 

kynnettiin, ja ensimmäiset kenttäkokeet aloitettiin syksyllä 2016 kylvämällä syysruista kolmasosalle ruu-

duista. 

 



19 
 

 

Kuva 4. Koeruudulta 16.8.2019 otettu pintamaanäyte, jonka sisällä mineralisoitumattomia väkilannoitera-
keita. Kuva: Priit Tammeorg. 

 

Ennen syysrukiin kylvöä kaikilta pääruuduilta otettiin yhteensä 60 pintamaanäytettä ja 12 ruudulta pohja-

maanäytteet, joista teetettiin viljavuusanalyysi Suomen ympäristöpalvelussa. Pintamaan maalaji ja multa-

vuus määritettiin aistinvaraisesti standardimenetelmin ja ravinnepitoisuudet uuttomenetelmällä, jossa uu-

tettuja näytteitä mitattiin induktiivisesti kytketyllä ICP-laitteella (Salo ym. 2013b). Hiili- ja typpipitoisuudet 

määritettiin kuivatuista maanäytteistä Dumasin polttomenetelmällä automaattisella elementtianalysaatto-

rilla (Salo ym. 2013b). Pintamaan ravinne- ja hiilipitoisuuksia seurattiin vuosittain ottamalla kairanäytteet 

jokaiselta koeruudulta, minkä lisäksi yksittäisiltä ruuduilta kerättiin häiriintymättömiä sylinterinäytteitä mu-

ruanalyysejä varten (Kuva 4). 
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Taulukko 1. Haltialan koelohkon muokkauskerroksen analyysitulokset kesäkuulta 2016 sekä Uudenmaan sa-
vimaiden tulosten keskiarvo vuosina 2011–2015. Muokattu lähteestä Yli-Halla 2016. 

Ominaisuus Haltialan tulos Uudenmaan 
keskiarvo 

Yleisin viljavuusluokka Haltialassa, 
osuus näytteistä (n=60) 

pH 6,1 6,1 Tyydyttävä (68 %), Hyvä (28 %) 

Ca, mg/l 3243 2451 Hyvä (73 %), Korkea (22 %) 

Mg, mg/l 438 498 Hyvä (82 %) 

K, mg/l 349 237 Hyvä (97 %) 

P, mg/l 20,9 8,0 Korkea (63 %), Hyvä (37 %) 

S, mg/l 15,4 10,7 Hyvä (62 %), Tyydyttävä (38 %) 

Cu, mg/l 24,5 5,4 Arveluttavan korkea (98 %) 

Zn, mg/l 22,0 2,3 Korkea (72 %), Hyvä (28 %) 

Mn 8,4 28,3 Huononlainen (82 %) 

B, mg/l 0,7 0,8 Välttävä (87 %) 

C, % 3,7   

N, % 0,3   

C/N 11,4   

 

Viljavuustutkimuksen mukaan koelohkon maalaji oli runsasmultainen hietasavi (rmHtS), jonka pH edustaa 

tyypillistä Uudenmaan savipeltojen tasoa (Yli-Halla 2016). Pohjamaan pH ja kalsiumpitoisuus olivat hieman 

alempia ja magnesiumpitoisuus huomattavasti korkeampi kuin pintamaassa. Tätä selitettiin kalsiittikalkilla 

tapahtuneella kalkituksella, jonka vaikutus näkyy vain muokkauskerroksessa ja joka on syrjäyttänyt magnesi-

umia pohjamaahan. Kaikkien makroravinteiden sekä mikroravinteista kuparin ja sinkin pitoisuudet olivat vil-

javuusluokassa ”hyvä” tai ”korkea” (Taulukko 1). Ravinnepuutoksia havaittiin ainoastaan mangaanin osalta, 

jonka pitoisuus luokiteltiin ”huononlaiseksi” (Yli-Halla 2016). 
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5.2 Sääolosuhteet 

 

 

Kuva 5. Kasvukausien kuukausittaiset keskilämpötilat ja sadesummat sekä niiden pitkän aikavälin keskiarvot 
Helsingissä. Lähde: Ilmatieteen laitos 2019. 

 

Kauran kenttäkokeet tehtiin termisen kasvukauden alettua toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Sääha-

vainnoissa käytettiin Ilmatieteen laitoksen tilastoja Helsinki-Vantaan lentoasemalta, 6 km:n etäisyydellä koe-

alueelta (Kuva 5). Kuukausihavaintojen perusteella kasvukausi 2017 oli hieman tavanomaista viileämpi ja 

2018 selvästi tavanomaista lämpimämpi, kun taas kesällä 2019 lämpötilat mukailivat pitkän aikavälin keskiar-

voja. Sademäärissä havaittiin tavanomaista kuivempia ja sateisempia jaksoja kaikkina vuosina: esimerkiksi 

vuonna 2017 toukokuun sadesumma oli vain 25 % mutta kesäkuun sadesumma 161 % pitkän aikavälin kes-

kiarvosta. Kolmesta kenttäkoevuodesta ankarin kevätviljojen kasvulle oli kasvukausi 2018: tällöin kaikkien 

kesäkuukausien keskilämpötilat olivat 1–5 C° tavanomaista korkeampia, minkä lisäksi toukokuun sadesumma 

oli vain 24 % ja kesäkuun sadesumma 60 % vuosien 1981–2010 keskiarvosta.  
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5.3 Kenttäkoejärjestelyt 

 

Kenttäkoe toteutettiin osittain satunnaistettuna täydellisten lohkojen kokeena, jossa lohko eli kerranne oli 

satunnaistekijä ja lannoituskäsittely kiinteä koetekijä. Vuonna 2016 perustetulla koekentällä toteutetaan vii-

sivuotista viljelykiertoa (syysruis – härkäpapu – kaura + nurmi aluskasvina – viherlannoitusnurmi – syysrapsi) 

siten, että samana vuonna on mukana kolme kierron vaihetta neljässä kerranteessa (Kuva 6). Vuosien 2018 

ja 2019 kauralohkot kylvettiin viljelykierron mukaisesti härkäpavun jälkeen, mutta vuonna 2017 kauran esi-

kasvina oli koekentän perustamista edeltänyt ohra. 

 

 

Kuva 6. Yhteenveto peltokokeen viljelykierrosta. 

 

Jokaiseen kerranteeseen arvottiin kokeeseen osallistuvien lannoitevalmistajien kesken viisi pääruutua mitoil-

taan 8 m x 20 m (Kuva 7). Pääruutujen väliin jätettiin 2 m:n levyiset, lannoittamattomat suojakaistat. Kenttä-

kokeen osallistujat aloittivat 2016 syyslannoituksesta tai 2017 kevätlannoituksesta alkaen koko viljelykierron 

mittaisen lannoitussuunnitelmansa toteutuksen omilla valmisteillaan. Osallistujat saivat halutessaan jakaa 

oman ruutunsa enintään neljään osaruutuun ja testata niissä vaihtoehtoisia lannoituskäsittelyjään. Osallistu-

jatahoja oli alun perin viisi, joista tässä työssä raportoidaan neljän tulokset (ks. luku 5.4). Viides taho oli lan-

noitevalmisteyritys, joka jättäytyi pois hankkeesta toisen koevuoden jälkeen. 

 

Työhön sisällytetyistä kierrätyslannoitekäsittelyistä ammoniumsulfaatti ja mädätysjäännös levitettiin yhte-

näisille 8 m x 20 m ruuduille ja lihaluujauho 4 m x 10 m neljännesruudulle (Kuva 7). Kontrollikäsittelyt 

 

 

*Ohra kylvettiin varasuunnitelman mukaan epäonnistuneen syysrapsin tilalle. 
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toteutettiin yhden pääruudun osaruuduissa siten, että puolikas eli 4 m x 20 m varattiin mineraalilannoitteelle 

ja loput neljä 2 m x 10 m typpiporraskäsittelyille alkaen nollakontrollista. 

 

Kuva 7. Peltokokeen kenttäkartta, jossa kauraruutujen paikat eri vuosina on merkitty eri värein. 

 

 

5.4 Lannoituskäsittelyt 

 

Hankkeessa oli mukana neljä kierrätyslannoitteiden valmistajaa, jotka käyttivät pääruuduillaan osaruutujen 

jakamisen mukaan yhdestä neljään eri lannoitetta saman vuonna. Tähän työhön valittiin ne lannoituskäsitte-

lyt, joita käytettiin kauralohkoilla kaikkina kolmena vuotena. Samojen käsittelyjen levitysmääriin tehtiin pie-

niä muutoksia koevuosien välillä, mikä vaikutti myös lannoitteissa lisättyjen ravinteiden kokonaismääriin 

(Taulukko 2). 

 

2017

2018

mädätysjäännös 2019

lihaluujauho

lihaluujaho ammoniumsulfaatti lihaluujauho ammoniumsulfaatti

mädätysjäännös ammoniumsulfaatti

ammoniumsulfaatti lihaluujaho mädätysjäännös mädätysjäännös

väkilannoite väkilannoite väkilannoite

lihaluujauho mädätysjäännös

lihaluujauho

ammoniumsulfaatti mädätysjäännös

lihaluujaho

väkilannoite mädätysjäännös väkilannoite

ammoniumsulfaatti ammoniumsulfaatti

mädätysjäännös lihaluujauho ammoniumsulfaatti

mädätysjäännös ammoniumsulfaatti

väkilannoite

mädätysjäännös lihaluujauho mädätysjäännös 8m

lihaluujaho väkilannoite 4m

ammoniumsulfaatti väkilannoite ammoniumsulfaatti typpitaso 66 % typpitaso 100 % 2m

lannoittamaton typpitaso 33 % 2m

lihaluujauho ammoniumsulfaatti väkilannoite

väkilannoite

mädätysjäännös lihaluujauho4m

4m

20m 20m 20m

6m

20m

väkilannoite

väkilannoite

I II III IV

6m

väkilannoite
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY osallistui kokeeseen epäorgaanisella ammoniumsulfaattiliuoksella, 

jota valmistetaan nikkelinjalostuksen sivutuotteena. Tämä simuloi vastaavia ammoniumsulfaattivalmisteita, 

joita monet kierrätyslaitokset pystyvät valmistamaan myös orgaanisista jätteistä (Kyttä 2019). Ecolan Oy 

käytti neljännesruuduillaan teurastamotuotteiden sivuvirroista valmistettua, kiinteää lihaluujauhoa. Lisäksi 

lihaluujauhokäsittelyssä kylvösiemenet ympättiin Bactoboost-mikrobivalmisteella, jonka tarkoituksena oli 

edistää hyödyllisten maaperämikrobien toimintaa. Soilfood Oy:n mädätysjäännös valmistettiin biokaasutuk-

sella biojätteestä ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Tutkimuksessa mädätysjäännöksellä viitataan Soil-

foodin kahteen erilliseen tuotteeseen (Ravinneliete ja Ravinneseos II), joiden prosessointi ja ravinnepitoisuu-

det vastaavat parhaiten toisiaan. 

 

Kierrätyslannoitteita verrattiin Helsingin yliopiston ruuduilla kaupalliseen väkilannoitteisiin ja lannoittamat-

tomaan nollakontrolliin (Taulukko 3). Väkilannoitekäsittelyihin valittiin typpilannoitteiksi Yaran valmistamat 

Mila Y5 (2017–2019) ja Suomensalpietari (2019). Näitä täydennettiin yksittäisten ravinteiden osalta Ecolanin 

Patenttikalilla, Yaran Mantrac- ja Bortrac-tuotteilla sekä mangaanisulfaatilla. Vuonna 2019 mangaanisulfaa-

tilla täydennettiin myös ammoniumsulfaattilla ja mädätysjäännöksellä lannoitettuja ruutuja. Väkilannoite- ja 

nollakontrollien lisäksi kauran typpihyötysuhdetta testattiin kolmella eri typpiporraskäsittelyllä, joissa käy-

tettiin rakeista Suomensalpietaria. Näillä käsittelyillä typen levitysmäärät vaihtelivat välillä 44–161 kg/ha 

(Taulukko 3).
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Taulukko 2. Lannoituskäsittelyissä vertailtavat lannoitevalmisteet sekä niiden levitysajankohdat, levitysmäärät ja ravinnepitoisuudet hehtaaria kohden. 

    kg/ha     g/ha       

Osallistuja Tuotenimi Tyyppinimi Levityspäivä 
Levitys-
määrä 

Liukoi-
nen N 

Koko-
nais-N 

P K Mg Ca Cu Mn Zn Na B 

HSY 
Ammonium-
sulfaattikide 

ammonium- 
sulfaatti 

18.5.2017 571 114 120 - - 177 457 - 1 38 3883 3 

18.5.2018 571 108 126 - - 57 457 34 14 114 2284 29 

10.5.2019 1176 77 89 - - 84 - 3 14801 34 - 2 

Ecolan Oy 
Ecolan Agra 
842 + NP-
liuos 

lihaluujauho 

19.5.2017 900 21 68 37 22 1890 72 001 11 31 596 5400 7 

18.5.2018 900 21 61 35 22 1800 71 100 84 252 828 5310 41 

10.5.2019 500 11 40 20 13 1050 41 4 15 47 3 2 

Soilfood Oy 

Ravinneliete + 
Combooster 

mädätysjään-
nös 

15.6.2017 20 180 93 130 9 89 1700 12 315 106 615 491 36155 115 

Ravinneliete + 
Combooster 

19.6.2018 10 080 101 121 6 141 67 536 8366 81 75 262 94752 1008 

Ravinneseos II 
+ MnSO4 

31.5.2019 27 067 70 92 11 30 2471 30 46 15 368 228 24 54 

Helsingin 
yliopisto 

Yara Y5 + 
Patenttikali 

väkilannoite 

20.5.2017 636 120 120 27 52 5551 282 1 - 27 306 364 100 

Yara Y5 + 
Patenttikali + 
Mantrac + 
Bortrac 

28.5.2018 556 120 120 27 27 - - - - 27 250 - 109 

Yara Y5 + 
Patenttikali + 
MnSO4 

10.5.2019 707 110 110 25 70 10 040 - - 14 800 25 - 100 
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Taulukko 3. Helsingin yliopiston kontrolliruutujen lannoituskäsittelyt sekä niiden ajankohdat, levitysmäärät ja ravinteiden pitoisuudet hehtaaria kohden. 

  kg/ha     g/ha       

Käsittely Levityspäivä 
Levitys-
määrä 

Liukoinen 
N 

Kokonais-
N 

P K Mg Ca Cu Mn Zn Na B 

Lannoittamaton - - - - - - - - - - - - - 

Väkilannoite 

20.5.2017 636 120 120 27 52 5551 282 1 - 27 306 364 100 

28.5.2018 556 120 120 27 27 - - - - 27 250 - 109 

10.5.2019 707 110 110 25 70 10 040 - - 14 800 25 - 100 

Typpitaso 33 % 

20.5.2017 200 54 534 - 2 2000 - - - - - 40 

28.5.2018 200 54 54 - 2 2000 - - - - - 40 

10.5.2019 164 44 44 - 2 1642 - - - - - 33 

Typpitaso 66 % 

20.5.2017 399 107 107 - 4 3990 - - - - - 80 

28.5.2018 399 107 107 - 4 3990 - - - - - 80 

10.5.2019 287 77 77 - 3 2873 - - - - - 57 

Typpitaso 100 % 

20.5.2017 599 161 161 - 6 5990 - - - - - 120 

28.5.2018 599 161 161 - 6 5990 - - - - - 120 

10.5.2019 410 110 110 - 4 4104 - - - - - 82 
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5.5 Viljelymenetelmät 

 

Edellisenä syksynä kynnetyt lohkot äestettiin kahteen kertaan toukokuun alussa. Lannoitteista ammonium-

sulfaatti, lihaluujauho ja väkilannoite levitettiin toukokuun puolivälissä ennen kauran kylvöä. Soilfoodin mä-

dätysjäännös levitettiin oraille vuosina 2017–2018 noin neljän viikon kuluttua ja vuonna 2019 kahden viikon 

kuluttua kauran kylvöstä. Nestemäinen ammoniumsulfaatti ja lietemäinen mädätysjäännös levitettiin veteen 

laimennettuna kastelukannuilla. Lihaluujauho ja väkilannoite levitettiin pintalevityksenä käsin, ja lihaluujau-

hokäsittelyn mikrobivalmiste lisättiin kylvösiementen mukana. Levityksen jälkeen muut paitsi väkilannoite 

mullattiin maahan haravoimalla, millä simuloitiin multaavan lietevaunun toimintaa. 

 

Kauralajikkeeksi valittiin vuosina 2017–2018 Obelix, joka on myöhäinen, satoisa, ohutkuorinen ja lujakortinen 

lajike (Laine 2017). Vuonna 2019 kylvettiin Meeri-lajiketta, jota markkinoidaan Suomessa hyvin aikaisena, 

satoisana, suurijyväisenä ja laatuominaisuuksiltaan hyvänä myllykaurana (Laine 2017). Aluskasvinurmi kyl-

vettiin toukokuun loppupuolella vuonna 2017 kauran yhteydessä ja vuosina 2018–2019 yhdeksän päivää kau-

ran kylvöstä. Rikkakasveja torjuttiin kemiallisesti vuosina 2017–2018 Nufarm MCPA -valmisteella ja vuonna 

2019 Ariane S -valmisteella, joita ruiskutettiin kasvustoon kesäkuun aikana 1,8–2,5 l/ha. 

 

 

5.6 Sadonkorjuu ja näytteiden analysointi 

 

Kaurakasvusto puitiin tuleentumisvaiheessa 27.9.2017, 4.9.2018 ja 27.8.2019 Sampo Rosenlew -ruutupuimu-

rilla (Sampo Rosenlew Oy, Pori, Suomi) Satonäytteet puitiin 10 m2:n alalta koeruutujen keskiosasta (Kuva 8), 

minkä jälkeen ne kuivattiin verkkolavakuivurissa, puhdistettiin roskista Westrup Kamas -lajittelukoneella 

(Westrup A/S, Slagelse, Tanska) ja punnittiin. Puhdistetuista jyvänäytteistä määritettiin kuiva-ainepitoisuus 

kuivaamalla kymmenen gramman osanäytteitä 105 °C:ssa 18 tuntia ja määrittämällä näytteen vesipitoisuus 

alkuperäisen painon ja kuivapainon erotuksesta. Jyväsadot hehtaaria kohden raportoitiin 14 %:n kosteu-

dessa, ja typpihyötysuhteet laskettiin jakamalla niiden jyväsato lannoituskäsittelyssä lisätyn kokonaistypen 

määrällä, yksikkönä kg satoa / kg typpeä. Tuhannen jyvän painot määritettiin jyvälaskurilla punnitsemalla 

jokaisesta näytteestä viisi sadan jyvän osanäytettä, joista laskettiin jyväpainojen keskiarvot. Jyväsadon laatua 

mitattiin NIR-analyysillä, jossa määritettiin jyvien valkuais-, tuhka- ja NDF- eli kokonaiskuitupitoisuudet kuiva-

aineessa (Kuva 9). Laatuominaisuudet mitattiin Perten DA 7200 -spektrometrilaitteella (Perten Instruments, 

Huddinge, Ruotsi), joka kalibroitiin Ruokaviraston toimittamilla, ympäri Suomea kerätyillä kauranäytteillä. 
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Kuva 8. Koeruutujen puinti 27.8.2019. Kuva: Sauli Kangas 

 

 

Kuva 9. Jyväsadon laadun analysointi NIR-spektrofotometrilaitteella. Kuva: Sauli Kangas. 
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5.7 Tilastolliset menetelmät 

 

Lannoituskäsittelyjen vaikutus jyväsatoon ja sadon laatuominaisuuksiin analysoitiin kaksisuuntaisella varians-

sianalyysillä, jossa kiinteänä tekijänä oli lannoituskäsittely ja satunnaistekijänä lohko eli kerranne. Analyysit 

tehtiin erikseen kolmelle vuodelle vertailemalla keskenään väkilannoitteen ja kolmen kierrätyslannoitteen 

satotuloksia. Tämän jälkeen vastaavat vertailut tehtiin erikseen Helsingin yliopiston pääruuduille, jotka oli 

jaettu lannoittamattomaan ja väkilannoitekäsittelyyn sekä kolmeen typpiporraskäsittelyyn. Pareittaiset ver-

tailut tehtiin Tukeyn HSD-monivertailumenetelmällä niissä tapauksissa, joissa lannoitekäsittely selitti tilastol-

lisia eroja. Lannoitteiden sisältämien ravinteiden vaikutusta satoon tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoi-

mella ja lineaarisella regressioanalyysilla. Tulokset analysoitiin IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmalla (IBM, New 

York, Yhdysvallat), ja tilastollisesti merkitsevien erojen rajana käytettiin p-arvoa <0,05. 

 

 

6 Tulokset 

 

6.1 Jyväsadon määrä 

 

Vuonna 2017 kauran keskimääräinen jyväsato oli kaikkien käsittelyjen kesken 5797 kg/ha (Kuva 10). Lannoit-

tamattomat ruudut tuottivat tilastollisesti pienemmän sadon kuin väkilannoite- ja typpiporraskäsittelyt (Tau-

lukko 5), mutta väkilannoite- ja kierrätyslannoitekäsittelyjen sadot eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan 

(Taulukko 4). Vuosina 2018 ja 2019 sadot jäivät selkeästi pienemmäksi kuin vuonna 2017: vuoden 2018 kes-

kisato oli 2145 kg/ha ja vuoden 2019 keskisato 1933 kg/ha. Kumpanakaan huonon kasvun vuotena kierrätys-

lannoitteiden ja väkilannoitteen satotasot eivät eronneet toisistaan, eikä edes lannoittamattoman ja väkilan-

noitekäsittelyn sadoissa ollut eroa. 
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Kuva 10. Vuosittaiset jyväsadot 14 %:n kosteudessa ja niiden vaihteluvälit kaikkien käsittelyjen kesken. 

  



31 
 

Taulukko 4. Jyväsadon vuosittaiset keskiarvot, keskiarvon keskivirheet ja keskihajonnat sekä lannoituskäsit-
telyn merkitsevyysarvot kierrätyslannoite- ja väkilannoitekäsittelyjen kesken. 

 Jyväsato, kg/ha 

Käsittely 2017 2018 2019 

ammoniumsulfaatti    

keskiarvo 5628 2429 1971 

keskivirhe 627 177 51 

keskihajonta 1253 354 203 

lihaluujauho    

keskiarvo 5550 2433 1992 

keskivirhe 282 394 90 

keskihajonta 564 788 179 

mädätysjäännös    

keskiarvo 6055 2379 2156 

keskivirhe 204 48 128 

keskihajonta 408 95 362 

väkilannoite    

keskiarvo 6550 1940 2024 

keskivirhe 211 364 169 

keskihajonta 422 729 337 

kaikki käsittelyt n=12 n=12 n=32 

keskiarvo 5946 2295 2027 

keskivirhe 196 138 47 

keskihajonta 785 550 264 

p-arvo 0,266 0,612 0,143 

  



32 
 

Taulukko 5. Jyväsadon vuosittaiset keskiarvot, keskiarvon keskivirheet ja keskihajonnat sekä lannoituskäsit-
telyn merkitsevyysarvot kontrollikäsittelyjen kesken. 

 Jyväsato, kg/ha 

Käsittely 2017 2018 2019 

lannoittamaton    

keskiarvo 3886* 1944 1573 

keskivirhe 435 40 70 

keskihajonta 869 81 139 

typpitaso 33 %    

keskiarvo 5626 1746 1668 

keskivirhe 390 51 257 

keskihajonta 781 102 513 

typpitaso 66 %    

keskiarvo 6580 2172 1862 

keskivirhe 195 267 104 

keskihajonta 390 533 208 

typpitaso 100 %    

keskiarvo 6499 2115 1884 

keskivirhe 228 161 258 

keskihajonta 456 322 517 

väkilannoite    

keskiarvo 6550 1940 2024 

keskivirhe 211 364 169 

keskihajonta 422 729 337 

kaikki käsittelyt 
(n=20)    

keskiarvo 5828 1983 1802 

keskivirhe 267 93 169 

keskihajonta 1194 414 373 

p-arvo <0,001 0,558 0,197 

*Tilastollisesti alempi sato kuin muilla saman vuoden käsittelyillä. 

 

Yksittäisten käsittelyjen variansseissa ei ollut selkeitä eroja kolmen vuoden yli tarkasteltuna. Jyväsatojen ab-

soluuttinen keskihajonta oli suurimmillaan vuonna 2017 (Taulukko 4 ja Taulukko 5), jolloin ammoniumsul-

faattiruutujen sato vaihteli välillä 3817–6678 kg/ha ja lannoittamattomien ruutujen sato välillä 2712–4715 

kg/ha. Vuonna 2019 kerranteiden välillä oli vähiten absoluuttista vaihtelua: tuolloin jyväsadon keskihajonta 

oli suurimmillaan 100 %:n typpikontrollikäsittelyllä (vaihteluväli 1546–2651 kg/ha). 
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Kuva 11. Liukoisen typpilannoituksen vaikutus vuosien 2017–2019 jyväsatoon. 

 

Lannoitteiden sisältämistä ravinteista ainoastaan typen määrä korreloi positiivisesti jyväsadon kanssa: kaik-

kien käsittelyjen kesken ja kolmen vuoden yli tarkasteltuna liukoinen typpi selitti 15 % jyväsadon vaihtelusta 

(r2=0,154, p<0,001) (Kuva 11) ja kokonaistyppi 8 % jyväsadon vaihtelusta (r2=0,078, p=0,003). Koska typpilan-

noituksen yhteys jyväsatoon jäi löyhäksi huonon sadon vuosina 2018 ja 2019, satovastetta tarkasteltiin myös 

erikseen vuoden 2017 tuloksista. Tällöin liukoinen typpi selitti lineaarisen mallin mukaan 44 % jyväsadon 

vaihtelusta, ja toisen asteen käyrälle sovitettuna selitysaste oli parhaimmillaan 50 % (Kuva 12). 
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Kuva 12. Liukoisen typpilannoiteuksen vaikutus vuoden 2017 jyväsatoon. 

 

 

6.2 Typpihyötysuhde 

 

Typpihyötysuhteet olivat kaikilla lannoituskäsittelyillä vuonna 2017 suuremmat kuin vuosina 2018 ja 2019, 

jolloin jyväsadotkin jäivät selvästi pienemmäksi. Kierrätyslannoitteista lihaluujauho tuotti kaikkina vuosina 

parhaan sadon suhteessa typpipanokseen: sen typpihyötysuhteet olivat peräkkäisinä vuosina 82, 40 ja 51 kg 

satoa / kg typpeä eli noin kaksi kertaa suuremmat kuin ammoniumsulfaatilla ja mädätysjäännöksellä 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Jy
vä

sa
to

 (
kg

/h
a)

Typpilannoitus (kg/ha)

kaava y = -0,1065x2 + 29,594x + 4340,9
selitysaste R² = 0,500



35 
 

(Taulukko 6). Väkilannoitteen vastaavat typpihyötysuhteet olivat 55, 16 ja 19 kg satoa / kg typpeä, mikä oli 

samaa luokkaa tai lievästi vähemmän kuin ammoniumsulfaatilla ja mädätysjäännöksellä. 

 

 Taulukko 6.Typpihyötysuhde, tuhannen jyvän paino ja jyväsadon laatu kierrätyslannoite- ja väkilannoitekä-
sittelyjen kesken kunakin koevuonna. Samalla kirjaimella merkityt arvot eivät eroa toisistaan tilastollisesti 
merkitsevästi. 

Käsittely 
Typpi-ƞ, 
kg satoa / kg N TJP, g Proteiini, % NDF, % Tuhka, % 

      

2017      

ammoniumsulfaatti 47 b 43,8 11,9 35,8 3,8 

lihaluujauho 82 a 44,0 12,0 36,5 3,7 

mädätysjäännös 47 b 43,0 12,5 34,9 3,9 

väkilannoite 55 b 45,0 12,5 37,4 3,8 

keskivirhe (n=16) 4,054 0,451 0,140 0,496 0,464 

p-arvo <0,001 0,436 0,306 0,455 0,486 

      

2018      

ammoniumsulfaatti 19 b 37,8 15,8 38,9 5,3 ab 

lihaluujauho 40 a 39,3 15,7 39,3 5,5 a 

mädätysjäännös 20 b 37,3 16,1 39,8 5,3 ab 

väkilannoite 16 b 37,3 16,2 41,4 5,1 b 

keskivirhe (n=16) 2,917 0,352 0,101 0,574 0,072 

p-arvo 0,006 0,178 0,129 0,584 0,039 

      

2019      

ammoniumsulfaatti 22 bc 35,0 18,2 a 39,2 4,8 

lihaluujauho 51 a 35,0 17,6 b 38,1 4,9 

mädätysjäännös 23 b 35,5 18,1 a 39,2 4,8 

väkilannoite 19 c 36,0 18,6 a 39,2 4,7 

keskivirhe (n=32) 1,796 0,250 0,081 0,400 0,029 

p-arvo <0,001 0,477 0,003 0,360 0,163 

 

Kun vertailussa ei huomioitu lannoittamattomia nollaruutuja, kontrollikäsittelyistä paras typpihyötysuhde 

saatiin pienimmällä panostuksella: kaikkina vuosina typpihyötysuhde oli suurimmillaan käsittelyllä, jossa lan-

noitetyppeä lisättiin 33 % suurimmasta määrästä (Taulukko 7). Huonoimmat hyötysuhteet saatiin vastaavasti 

100 %:n typpitaso- ja väkilannoitekäsittelyillä, joissa typpeä lisättiin maahan 110–161 kg/ha. 
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Taulukko 7. Typpihyötysuhde, tuhannen jyvän paino ja jyväsadon laatu kontrollikäsittelyjen kesken kunakin 
koevuonna. Samalla kirjaimella merkityt arvot eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 

Käsittely 
Typpi-ƞ, 
kg satoa / kg N TJP, g Proteiini, % NDF, % Tuhka, % 

      

2017      

lannoittamaton →∞ 41,5 b 11,9 b 36,8 3,8 

typpitaso 33 % 105 a 44,3 a 11,9 b 35,5 3,9 

typpitaso 66 % 62 b 42,8 ab 12,4 ab 36,6 3,8 

typpitaso 100 % 41 c 43,8 ab 13,0 a 33,8 3,8 

väkilannoite 55 bc 45,0 a 12,48 ab 37,4 3,8 

keskivirhe (n=20) 6,471 0,400 0,126 0,294 0,037 

p-arvo 0,000 0,009 0,005 0,350 0,847 

      

2018      

lannoittamaton →∞ 37,0 15,6 39,0 5,3 

typpitaso 33 % 32 a 37,0 16,0 41,8 5,1 

typpitaso 66 % 20 b 38,3 15,7 39,5 5,2 

typpitaso 100 % 13 b 37,5 16,0 39,7 5,3 

väkilannoite 16 b 37,3 16,2 41,4 5,3 

keskivirhe (n=20) 2,091 0,358 0,104 0,559 0,043 

p-arvo <0,000 0,764 0,046 0,514 0,176 

      

2019      

lannoittamaton →∞ 33,8 ab 17,8 b 40,8 5,0 a 

typpitaso 33 % 38 a 33,0 b 17,9 ab 41,1 4,8 abc 

typpitaso 66 % 24 b 35,0 ab 18,0 ab 38,6 4,8 bc 

typpitaso 100 % 17 b 34,8 ab 18,3 ab 39,1 4,9 ab 

väkilannoite 19 b 36,0 a 18,6 a 39,2 4,7 c 

keskivirhe (n=20) 2,566 0,438 0,105 0,523 0,044 

p-arvo 0,001 0,025 0,013 0,150 0,002 

 

 

6.3 Jyväpaino ja jyväsadon laatu 

 

Jyväpainoissa oli huomattavaa vaihtelua vuosien välillä: kaikkien käsittelyjen kesken tuhannen jyvän painot 

olivat peräkkäisinä vuosina keskimäärin 43,5 g, 37,6 g ja 34,9 g. Yksittäisinä vuosina jyväpainot eivät eronneet 

toisistaan kierrätys- ja väkilannoitekäsittelyjen kesken (Taulukko 6). Väkilannoitekäsittelyllä jyväpainot olivat 

kuitenkin suuremmat kuin lannoittamattomalla vuonna 2017 ja suuremmat kuin 33 %:n typpitasolla vuonna 

2019. 
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Jyvien valkuaispitoisuudet olivat pienimmillään vuonna 2017 ja suurimmillaan vuonna 2019: peräkkäisten 

vuosien proteiinipitoisuudet olivat kaikkien käsittelyjen kesken 12,3 %, 15,9 % ja 18,1 %. Keskimääräiset NDF-

pitoisuudet olivat vastaavina vuosina 36,1 %, 39,9 % ja 39,3 %; keskimääräiset tuhkapitoisuudet 3,8 %, 5,3 % 

ja 4,8 %. Eri lannoituskäsittelyjen valkuais-, NDF- ja tuhkapitoisuuksissa havaittiin vain pieniä eroja yksittäisinä 

vuosina: esimerkiksi vuonna 2019 jyvien proteiinipitoisuus jäi lihaluujauhokäsittelyllä merkitsevästi pienem-

mäksi kuin ammoniumsulfaatti-, mädätysjäännös- ja väkilannoitekäsittelyillä (Taulukko 6). 

 

 

7 Tulosten tarkastelu 

 

7.1 Jyväsadon määrä 

 

HYKERRYS-kokeiden keskisadot vuosina 2017–2019 olivat kaikkien käsittelyjen kesken 5797, 2145 kg/ha ja 

1933 kg/ha. Kaikkina vuosina kauran keskisadot jäivät pienemmäksi kuin virallisissa lajikekokokeissa, joissa I 

viljelyvyöhykkeeltä mitatut satotasot ovat olleet Obelix-lajikkeella keskimäärin 6443 kg/ha ja Meeri-lajik-

keella 6113 kg/ha (Laine ym. 2017). HYKERRYS-hankkeessa mitatut kaurasadot poikkesivat myös alueen vuo-

sittaisista keskisadoista: Haltialan koekentällä kaurasato oli vuonna 2017 47 % korkeampi, vuonna 2018 23 % 

alempi ja vuonna 2019 48 % alempi kuin vastaavina vuosina Uudellamaalla keskimäärin (SVT 2019b). 

 

Kahtena jälkimmäisenä vuotena alhaisia satoja selittävät paljolti kasvukauden sääolot: vuonna 2018 kasvu-

kausi oli poikkeuksellisen kuuma ja kuiva, jolloin koeruudut taimettuivat epätasaisesti, ja koko kasvusto jäi 

silminnähden aukkoiseksi. Lisäksi jyvät jäivät pieniksi, kun loppukesän helteet tuleennuttivat kasvuston en-

nenaikaisesti. Vuonna 2019 varsinkin kuiva kesäkuu koetteli Uudenmaan viljapeltoja, kun taas tuleentumis-

vaiheessa vettä tuli yli tarpeen. Tuolloin kasvustossa ei kuitenkaan havaittu merkittäviä kuivuuden aiheutta-

mia aukkoja, rankkasateiden aiheuttamaa lakoontumista tai seisovaa vettä. 

 

Eri lannoituskäsittelyistä ainoastaan lannoittamattomien koeruutujen jyväsadot poikkesivat muista ja vain 

kasvukaudella 2017, jolloin lannoittamattomien ruutujen keskisato jäi tilastollisesti pienimmäksi. Muina vuo-

sina lannoituskäsittelyillä ei saatu odotettua satovastetta todennäköisesti siksi, että koealueen maaperä oli 

ennestään viljava sekä ravinteiden että multavuuden osalta. Vuonna 2017 kaikilla käsittelyillä saatiin selvästi 

Uudenmaan keskiarvoa parempi kaurasato, ja lannoittamattomienkin ruutujen keskisato oli lähes 4000 

kg/ha. Tämä kertoo siitä, että kasvukauden aikana maaperästä on mineralisoitunut huomattava määrä 
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typpeä sadonmuodostukseen. Typpilannoituksesta ei ollut merkittävää hyötyä myöskään typpiporraskäsitte-

lyjen kesken, vaan typpitasoilla 44–161 kg/ha saatiin kaikkina vuosina samansuuruiset sadot. 

 

Vuosina 2018 ja 2019 lannoituskäsittelyjen välillä ei niin ikään havaittu tilastollisia eroja, vaan kaikkien koe-

ruutujen jyväsadot jäivät alle Uudenmaan keskiarvon. Tällöin kauran kasvua ja kehitystä ei selvästikään ra-

joittanut ravinteiden vaan veden puute. Toisaalta kuivuus häiritsi ainakin väkilannoitteen sisältämien ravin-

teiden liukenemista: kun pellosta otettiin häiriintymättömät maanäytteet vuoden 2019 sadonkorjuun jäl-

keen, väkilannoitetta esiintyi maassa edelleen hajoamattomina rakeina (Kuva 4). Rakeiden liukeneminen oli 

ongelmana myös Nesteravinne-hankkeen peltokokeissa, jossa kuivuus heikensi selvästi kiteisen ammonium-

sulfaatin tehoa kevätvehnällä nestemäisiin kierrätyslannoitteisiin verrattuna (Kapuinen 2020). Toisaalta sää-

olosuhteet voivat vaikuttaa arvaamattomasti myös nestemäisten lannoitteiden tehoon: samassa Nestera-

vinne-hankkeessa kuivuus ja kuumuus pahensivat happamuuden aiheuttamia polttovioituksia, kun ammo-

niumsulfaattiliuosta levitettiin kasvustoon (Kapuinen 2020). Agehara ja Warncke (2005) vertailivat muhitus-

kokeessa typen mineralisaatiota hietasavimaassa lannoitettuna urealla, sinimailaspelleteillä, verijauholla ja 

kompostoidulla broilerinlannalla eri olosuhteissa. Lämpötilan ja kosteuden lisääminen kasvattivat lannoitus-

käsittelyjen välisiä eroja mutta kokonaisuudessaan nopeuttivat mineralisaatiota muilla paitsi urealla. Tutkijat 

korostivat, että sääolot voivat vaikuttaa orgaanisten lannoitteiden tehoon vaihtelevasti typen lähteen mu-

kaan (Agehara ja Warncke 2005). 

 

Suurin osa nestemäisistä ja lietemäisistä lannoitevalmisteista suositellaan levitettäväksi maahan sijoittamalla 

tai multaamalla. Tämä parantaa typenkäytön tehokkuutta erityisesti mädätysjäännöksellä, jossa pH ja am-

moniakin haihtumisriski ovat suurempia kuin lietelannassa (Möller 2015b). Sen sijaan kuivat ja rakeistetut 

kierrätyslannoitevalmisteet, kuten lihaluujauho, sopivat myös pintalevitykseen. Koska nämä valmisteet sisäl-

tävät tyypillisesti vain vähän liukoisia ravinteita, ne eivät olet yhtä alttiita typen haihtumiselle tai ravinteiden 

huuhtoutumiselle (Jeng ja Vagstad 2009). HYKERRYS-kokeissa ammoniumsulfaatin ja mädätysjäännöksen te-

hoa saattoi heikentää se, että ne mullattiin maahan vain kevyesti haravoimalla. Lisäksi kasvukaudella 2019 

mädätysjäännös jätettiin kokonaan multaamatta, koska märässä maassa haravointi olisi vaurioittanut oraita. 

 

 

7.2 Typpihyötysuhde 

 

Lannoitteiden sisältämistä ravinteista sekä liukoisen että kokonaistypen määrät korreloivat jyväsadon 

kanssa. Tämä tukee aiempia tutkimuksia, joiden mukaan kierrätyslannoitteilla voidaan saavuttaa yhtä hyvä 

sato kuin väkilannoitteilla, kun liukoista typpeä lisätään yhtä suuret määrät (Jeng ym. 2004 ja 2006, Chen ym. 
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2011, Iivonen ym. 2012, Partanen 2012, Nogalska ym. 2014, Huttunen ym. 2020). HYKERRYS-kokeissa paras 

typpihyötysuhde saatiin kierrätyslannoitekäsittelyistä lihaluujauholla, jossa typpeä lisättiin vähemmän kuin 

ammoniumsulfaatissa, mädätysjäännöksessä ja väkilannoitteessa. Tämä ei kuitenkaan kerro suoraan parem-

masta typenkäytön tehokkuudesta lihaluujauholla vaan siitä, että typen vapautuminen tällä käsittelyllä vas-

tasi parhaiten kauran ravinnetarvetta koealueella. Ero muiden käsittelyjen hyötysuhteeseen olisi kaventunut, 

jos lisätyppi olisi tuottanut odotetun sadonlisäyksen myös kahtena jälkimmäisenä vuotena. 

 

Vähäiset erot jyväsadoissa heikensivät intensiivisen lannoituksen typpihyötysuhdetta myös kontrollikäsitte-

lyjen kesken: alimmalla 33 %:n typpiporraskäsittelyllä saatiin paras ja korkeimmalla 100 %:n käsittelyllä huo-

noin hyötysuhde, kun taas lannoittamattoman käsittelyn teoreettinen hyötysuhde lähestyy ääretöntä. Käy-

tännön viljelyssä taloudellisin ja järkevin ratkaisu olisi siis ollut jättää koko pelto lannoittamatta katovuosina 

2017 ja 2018. Vuonna 2017 kustannustehokkaimmaksi osoittautui keskitason lannoitus Suomensalpietarilla, 

jossa typpeä levitettiin 107 kg/ha eli 66 % suurimmasta tasosta. 

 

Typpilannoituksella ei kokonaisuudessaan saatu läheskään yhtä suurta sadonlisäystä kuin Valkaman ym. 

(2013) meta-analyysin mukaisessa mallissa. Vuoden 2017 tulokset vastasivat kuitenkin hyvin Valkaman ym. 

(2013) esittämää mallikäyrää, jossa typpilannoituksen satovaste heikkenee satotasojen kasvaessa, ja viljavilla 

kauralohkoilla satotaso voi kääntyä laskuun, kun typpeä lisätään yli 130 kg/ha. Käytännön viljelyssä koeloh-

kolla olisivat riittäneet selvästi tätä alhaisemmat typpilannoitusmäärät, sillä parhaana kasvukautena lannoit-

tamatkin ruudut tuottivat lähes 4000 kg:n hehtaarisadon. Luonnonvarakeskuksen tutkijat päättelivät, että 

Suomessa viljapeltoja lannoitetaan turhan paljon varmuuden vuoksi, koska viljelijät eivät yleensä tiedä, 

kuinka paljon heidän peltolohkonsa tuottavat satoa ilman typpilannoitusta (Turtola ym. 2017). 

 

 

7.3 Jyväpaino ja jyväsadon laatu 

 

Tuhannen jyvän painot jäivät peräkkäisinä vuosina 4–17 % pienemmiksi kuin virallisissa lajikekokeissa (Obelix 

45,3 g ja Meeri 39,3 g) (Laine ym. 2017). Sen sijaan jyvien proteiinipitoisuudet olivat vuosina 2018 ja 2019 

jopa 4–5 % korkeampia kuin vastaavissa lajikekokeissa (Laine ym. 2017). Tulokset tukevat aiempia kauralla 

tehtyjä havaintoja, joiden mukaan sadon määrä korreloi negatiivisesti jyvien typpipitoisuuden kanssa (Rajala 

ja Peltonen-Sainio 2011, Peltonen-Sainio ym. 2012). Tätä selitettiin samoissa tutkimuksissa sillä, että huo-

noina satovuosina jyviin kertyy suhteellisesti vähemmän tärkkelystä kuin proteiinia (Rajala ja Peltonen-Sainio 

2011, Peltonen-Sainio ym. 2012). 
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Tuhannen jyvän painot eivät eronneet toisistaan yhtenäkään vuotena kierrätyslannoitteiden ja väkilannoit-

teen kesken. Myöskään jyvien valkuais-, NDF- ja tuhkapitoisuuksissa ei havaittu toistuvia eroja kolmen vuo-

den yli tarkasteltuna. Aiemmissa kierrätyslannoitekokeissa esimerkiksi Chen ym. (2011) ja Svensson ym. 

(2004) havaitsivat, että typpilannoitus lisäsi kauran tuhannen jyvän painoa ja valkuaispitoisuutta lannoitta-

mattomaan nähden. Aivan kuten kokonaissadonkin vertailussa, Haltialan koelohkon hyvä viljavuus ja ankarat 

sääolot kahtena jälkimmäisenä vuotena vaikuttivat siihen, ettei sadon laadussa havaittu eroja edes lannoi-

tettujen ja lannoittamattomien ruutujen välillä. HYKERRYS-kokeiden tulokset tukevat kuitenkin aiempia tut-

kimuksia, joiden mukaan viljasadon laatuominaisuuksissa ei ole eroa kierrätys- tai väkilannoitteella lannoi-

tettuna (Svensson ym. 2004, Chen ym. 2011, Iivonen ym. 2012, Partanen 2012). 

 

Mylly- ja rehukauran ostajat suosivat kumpikin suurijyväistä ja tasalaatuista kauraa, jonka kuoripitoisuus on 

pieni. Suomen suurimpiin viljanostajiin kuuluva Hankkija on vaatinut kauran tuhannen jyvän painoksi vähin-

tään 37 grammaa, jotta siitä maksetaan viljelijälle laatulisää (Käytännön Maamies 2018). Keskimääräistä pie-

nempien jyvien ja korkeiden valkuaispitoisuuksien puolesta kokeissa saadut jyväsadot soveltuisivat parhaiten 

rehukäyttöön. Jyväpainot ja NIR-analyysin tulokset eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä sadon kauppakelpoi-

suuden arviointiin: varsinkin myllykauran ostajat pitävät tärkeämpänä jyväkoon tasaisuutta kuin tuhannen 

jyvän tai hehtolitrapainoa. Muita loppukäyttöön ja hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa jyvien 

sakoluku ja väri, roskien määrä sekä DON-toksiinien pitoisuudet, joita ei tässä tutkimuksessa analysoitu. 

 

 

8 Johtopäätökset 

 

Työn tarkoituksena oli vertailla kauran jyväsatoja, sadon laatua sekä ravinnemäärien vaikutusta niihin kolmen 

kierrätyslannoitevalmisteen ja väkilannoitteen kesken. Tuloksista voi päätellä, että ammoniumsulfaatilla, li-

haluujauholla, mädätysjäännöksellä tai väkilannoitteella lannoitetun kauran jyväsadot eivät poikkea toisis-

taan, kun lannoitevalmisteissa on samat määrät liukoista typpeä. Vaihtoehtoisten lannoitteiden käyttö ei 

myöskään näyttäisi vaikuttavan jyvien painoon, valkuais-, kuitu- tai tuhkapitoisuuteen. Satovasteen kannalta 

kierrätyslannoituksen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota ensisijaisesti liukoisen typen kokonais-

määrään. Typpilannoituksesta ei kuitenkaan ole merkittävää hyötyä, jos epäsuotuisat sääolot rajoittavat kas-

vua. Ylilannoituksen ja ravinnetappioiden vähentämiseksi lannoitusrajojen rinnalle tarvitaan ravinnetaseisiin 

perustuvaa ohjausta. Taseohjaus voisi hyödyttää erityisesti kierrätyslannoitteiden käyttäjiä, sillä niiden opti-

maalinen käyttö vaatii tarkkaa tietoa peltolohkojen nykytilasta. 
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Vuosien 2017–2019 satotilastojen perusteella ei voida osoittaa, että orgaaniset tai epäorgaaniset kierrätys-

lannoitteet parantaisivat kauran satotasoja väkilannoitteeseen verrattuna. Aiemmat tutkimukset orgaanisilla 

kierrätyslannoitteilla sekä HYKERRYS-hankkeen aikana otetut maanäytteet antavat kuitenkin vahvaa näyttöä 

siitä, että orgaanisilla lannoitteilla ja maanparannusaineilla voidaan lisätä maan hiilipitoisuutta. Multavuuden 

kasvu voi parantaa maan rakennetta muun muassa lisäämällä huokoisuutta, vedenpidätyskykyä, kationin-

vaihtoa ja mikrobiaktiivisuutta, mikä ilmenee pitkällä aikavälillä myös sadon määrässä ja laadussa. Kierrätys-

lannoitteiden maanparannusvaikutuksen selvittämiseksi peltokokeita on syytä jatkaa suunnitellusti koko vii-

sivuotisen viljelykierron päättymiseen asti. 

 

HYKERRYS-hankkeessa tähän asti kerättyjen aineistojen perusteella voidaan todeta, että ammoniumsulfaatti-

, lihaluujauho- ja mädätysjäännös-valmisteet ovat oikein käytettynä mineraalilannoitteiden veroisia. Tällä 

hetkellä niiden yleistymistä peltoviljelyssä rajoittavat säkkitavaravalmisteilla eniten hinta ja laimeilla tuot-

teilla saatavuus tai pitkät kuljetusmatkat. Lisäksi viljelijät kaipaavat lisää tutkimusnäyttöä valmisteiden te-

hosta ja opastusta niiden käyttöön. Luottamuksen lisäämiseksi peltokokeita tulisi laajentaa entistä enemmän 

pilottitiloille, jotka ovat siirtymässä uusien kierrätyslannoitevalmisteiden käyttöön. Tämä toisi kaupallisille 

kierrätyslannoitevalmisteille ja lannan prosessoinnille paikallista näkyvyyttä sekä tasoittaisi sään vaikutuk-

seen liittyviä epävarmuustekijöitä satojen vertailussa. 

 

EU:n yhteiset ja kansalliset ympäristöpolitiikan uudistukset voivat vaikuttaa merkittävästi kierrätyslannoittei-

den suosioon. Mikäli lantabiokaasun tuotantoa ja kierrätyslannoitteiden jalostusta aletaan hallitusohjelman 

mukaisesti tukea tariffeilla, tulee sivuvirtojen prosessoinnista entistä kannattavampaa. Tukitoimista riippu-

matta Suomeen rakennetaan jatkuvasti uusia biokaasulaitoksia, jotka tukevat samanaikaisesti ravinteiden 

kierrätystä ja ilmastotavoitteita. Laitosinvestointien ansiosta kierrätyslannoitevalmistajat voivat laajentaa so-

pimustuotantoaan ja asiakasverkostoaan entistä laajemmalle alueelle sekä parantaa tuotteidensa jalostus-

astetta. Näin kierrätyslannoitteille saadaan arvoketjuja, jotka laskevat valmiiden tuotteiden hinnat lähelle 

mineraalilannoitteiden tasoa. 
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