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ALKUSANAT 

Tämä työ on tehty vesi— ja ympäristöhallituksen vesien— ja ympäristönsuojelutoimis-
tossa kesän 1993 aikana. Työ on samalla opinnäytetyö Helsingin yliopiston 
Limnologian ja ympäristönsuojelun laitokselle. Työn teosta olen saanut harjoittelijalle 
kuuluvan palkan. Työ on osa maaseudun ympäristöohjelmaa. Ohjelman päämääränä 
kotieläintalouden ilmansuojelun kohdalla on, että tuotannosta aiheutuu mahdollisim-
man vähän ammoniakkipäästöjä ilmaan. 

Työssäni olen saanut arvokasta apua monilta henkilöiltä. Ensinnäkin haluan esittää 
kiitokseni agronomi Heikki Latostenmaalle sekä agronomi Antero Nikanderille, joiden 
asiantuntemuksesta, neuvonnasta ja avusta olen saanut nauttia. Piirtäjä Anneli Achren 
on nähnyt paljon vaivaa kuvien kanssa, mistä kiitos. Myös muulle vesien— ja 
ympäristönsuojelutoimiston väelle sekä vesi— ja ympäristöhallituksen kirjaston 
henkilökunnalle haluan osoittaa kiitokseni saamastani avusta. Dipl. ins. Magnus 
Cederlöfiä teollisuustoimistosta haluan kiittää avusta ruotsikielisten käännösten 
tekemisessä. 

Vt. leht. Ilkka Sipilä sekä va. ass. Pasi Mattila Helsingin yliopistosta ovat antaneet 
arvokasta apua. Sanna—Maria haluan kiittää kärsivällisyydestä sekä korvaamattomasta 
tuesta ja avusta. Timolle kiitokset arvokkaista kommenteista ja vaivannäöstä. Myös 
kaikille muille, jotka ovat auttaneet työn valmistumisessa, haluan esittää lämpimän 
kiitoksen. 

Helsingissä lokakuussa 1993 

Juha Grönroos 
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JOHDANTO 

Varsinkin Keski—Euroopassa, missä maatalouden harjoittamiselle on huomattavasti 
edullisemmat olosuhteet kuin Suomessa, on maatalouden ja ympäristön välinen 
ristiriita kasvanut yhdessä maatalouden voimaperäistymisen kanssa. Suurissa ja 
tehokkaissa maataloustuotteiden tuotantoyksiköissä pyritään mahdollisimman suureen 
hyötyyn. Tuotannontekijöinä olevista maasta ja eläimistä pyritään saamaan mahdolli-
simman paljon irti mahdollisimman pienin kustannuksin. Tällöin tuotantoyksiköt 
erikoistuvat tiettyyn tuotteeseen ja niiden koot kasvavat. 

Maatalouden aiheuttamien ympäristöongelmien merkitys Suomessa on kasvanut 
varsinkin viiden viimeisen vuosikymmenen aikana huomattavasti. Tämä on johtunut 
maatalouden hyvin voimakkaasta tehostumisesta. Maatalouden eräänä yleisen 
tehostumisen syynä voidaan pitää maailman väkiluvun jyrkkää kasvua. Maatalouden 
ympäristöön kohdistamat vaikutukset on yleensä mielletty pääasiassa vesistöihin 
kohdistuviksi ravinnehuuhtoumiksi. Ravinnehuuhtoumat esimerkiksi lantaloista ja 
pellolle levitetyistä lannoitteista muodostavatkin erittäin merkittävän osan maamme 
hajakuormituksesta. 

Suomessa maatalous ei ole yhtä voimaperäistä kuin esimerkiksi Keski—Euroopan 
suurilla maataloustuotannon alueilla. Erikoistumista on tapahtunut, mutta tilojen koot 
ovat pysyneet pieninä. Kuitenkin sen aiheuttamia vaikutuksia ei tämän perusteella 
voida vähätellä, sillä pohjoinen luontomme on mitä todennäköisimmin hyvinkin paljon 
herkempi verrattuna luontoon Keski —Euroopassa. 

Jo kauan, ainakin tämän vuosisadan alusta lähtien, on maataloudessa oltu huolissa 
lannoitteena käytetyn karjanlannan lannoitusarvon heikkenemisestä typen haihtumisen 
takia. Tämän vuosisadan alkuvuosikymmeninä on Suomessakin tehty tähän aiheeseen, 
eli lähinnä typen haihtumisen estämiseen, liittyviä tutkimuksia. Nykyään sekä 
ympäristönsuojelullisista syistä että lannoitteiden lannoitearvon säilyttämisen vuoksi 
on tehty ja tehdään tutkimuksia niistä menetelmistä, joita käyttämällä typen 
haihtuminen voidaan estää. 

Hollannissa, Saksassa ja Tanskassa on ensimmäisinä huolestuttu maatalouden 
aiheuttamista typpiemissioista niiden aiheuttamien ympäristöön kohdistuvien 
muutosten takia. Siellä karjatalouden ammoniakkipäästöjen suorat ja epäsuorat 
vaikutukset näkyvät jo luonnossa. Suomessakin vaurioita on havaittu suurten 
pistemäisten typpilähteiden, kuten turkistarhojen, lähistöillä. 

Maatalouden typpiemissiot johtuvat pääasiassa karjanlannan typen haihtumisesta. 
Myös keinolannoitteiden käyttäminen aiheuttaa ammoniakin haihtumista. Ammoniakin 
ja myös muiden kaasumaisten typpiyhdisteiden haihtuminen ilmakehään lisää sekä 
ilmakehään kohdistuvaa rasitusta että ilmakehän kautta rasitusta maa— ja vesiekosys-
teemeissä. Ammoniumtyppilaskeuman merkittävimpinä vaikutuksina voidaan pitää 
happamoitumista ja typen huuhtoutumista pohja— ja pintavesiin liiallisen typpilas-
keuman seurauksena. 

Typen haihtuminen lannasta merkitsee sen lannoitusarvon alenemista. Tästä on 
monessa tapauksessa seurauksena lisääntynyt keinolannoitteiden käyttäminen, koska 
haihtunut typpi halutaan korvata keinolannoitteilla. Keinolannoitteiden valmistaminen 
on kuitenkin kallista ja runsaasti energiaa kuluttavaa teollista toimintaa, minkä takia, 
esimerkiksi, olisi järkevää pyrkiä käyttämään lannan ravinteet mahdollisimman hyvin 
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hyödyksi. Toisaalta on myös muistettava energian kulutus ja muut ympäristöön 
vaikuttavat seikat, jotka aiheutuvat pyrittäessä vähentämään ammoniakin haihtumista 
ja siitä johtuvaa lannan lannoitearvon heikkenemistä. 

Maaseudun ympäristöohjelmatyöryhmä on ehdotuksessaan maaseudun ympäristöohjel-
maksi (1992, s. 28) asettanut tavoitteen kotieläintalouden ilmansuojelulle. Tavoitteena 
on mm. "ehkäistä tuotannosta johtuvista päästöistä luonnolle ja ympäristöviihtyvyy-
delle aiheutuvat haitat. Ammoniakin osalta yrityskohtaiset päästöt tulisi alentaa 
ammoniakkityöryhmän esittämällä tavalla vuoteen 2000 mennessä noin puoleen 
vuoden 1986 tasosta, mikäli yrityksessä ei ole käytössä paras taloudellisesti 
käyttökelpoinen ilmansuojelutekniikka. — — Päästöjen vähentäminen on erityisen 
tärkeää voimaperäisen sika— ja kanatalouden alueilla Turun ja Porin sekä Vaasan 
läänin alueilla." 

Maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi on varsinkin muualla Euroopassa 
tehty paljonkin tutkimuksia sekä myös ehdotuksia ja suosituksia niistä menetelmistä, 
jotka edesauttavat päästöjen vähentämisessä. Samoin on maatalouden aiheuttamien 
hajuhaittojen kohdalla, sillä varsinkin tehokkaimman maatalouden alueilla niiden 
aiheuttamia haittoja on jo kauan pyritty voimakkaasti vähentämään. Hajuthan ovat 
välittömästi ihmisten havaittavissa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensinnäkin tarkastella maataloudesta ilmakehään 
vapautuvia typpipäästöjä, tässä tapauksessa ammoniakkipäästöjä, niiden määrää ja 
alkuperää, sekä selvittää, mitä mahdollisuuksia Suomen olosuhteissa on vähentää 
maatalouden ilmakehään kohdistamaa ammoniakkityppiemissiota. Se sisältää 
mahdollisimman paljon — saatujen tietojen perusteella — esimerkkejä erilaisista 
ammoniakkipäästöjen vähentämismenetelmistä, esimerkiksi erilaisista teknisistä 
ratkaisuista ja muutoksista työtavoissa. Toiseksi tarkastellaan näiden vähentämis-
menetelmien vaikutuksia ympäristöön, kuten esimerkiksi energiankulutuksen lisäänty-
miseen. Tutkimuksessa lasketaan myös eräiden lannan varastointiin ja levitykseen 
liittyvien vähentämismenetelmien aiheuttamia kustannuksia sekä verrataan niitä 
säästetyn typen arvoon. Lopussa tarkastellaan saatujen tulosten merkittävyyttä mm. 
ympäristönsuojelun ja maatalouden kannalta ja annetaan suosituksia ammoniakki—
päästöjen vähentämismenetelmistä sekä esitetään ehdotuksia jatkotutkimuksiksi. 

Koska tässä luvussa esille tulevat asiat käsitellään jatkossa tarkemmin muissa 
yhteyksissä lähdeviitteineen, ei tässä yhteydessä ole käytetty lähdeviittauksia. 
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1 TYPPI YMPÄRISTÖSSÄMME 

1.1 Typpi luonnontaloudessa 

Typpi on yksi kolmesta pääravinteesta. Sen eräänä "roolin.a" I>or?i~~ 	 ^ }; 	r1 X11 
kasvua rajoittava minimitekijä, minkä takia typen määrän lisäänty r...2en c1~ '~;»~ 
meissä, esimerkiksi ihmistoiminnan seurauksena, saa aikaan muuto ok a. 	d&  
ekosysteemien olosuhteissa ja toiminnoissa. 

Liitteessä 1 on esitetty typen eri yhdisteitä ilmassa ja sadevrdr:^s~. Typa i n== 
ilmakehässä vapaana typpikaasuna (N2). Se on eräs ilmakehän p kozn 	n?t . 
Typpikaasuna typpi on inertti, ts. tässä muodossaan se ei ole suoi•aai.  
tuottajien käytettävissä, mutta kuitenkin pääasiallisena varastona ja. a1iift ]  

typpiyhdisteille. 

Typpiyhdisteitä (NO, NHX) muodostuu mm. palamisessa, salamoinnissaja biol;,oi ss,-.. 
typensidonnassa. Typpiyhdisteiden merkittävimpinä tuottajina pid: 1ään biolorJis 
typensidontaprosesseja (Kenttämies 1988). Biologisesta typensidonnasta 'Å!►oki va:. 
yleisimmin eräät hapellisissa eli aerobeissa olosuhteissa, mutta myös eräät lA 1 tto 
missa eli anaerobisissa olosuhteissa elävät bakteerit. 

Ihmistoiminta, kuten fossiilisten polttoaineiden polttaminen, yle,rnsä p 	i ' 
(varsinkin korkeissa lämpötiloissa) ja teollisten typpivalmisteiden val.mistami , lI.a~, 
erityisesti keinolannoiteteollisuus, lisäävät nykyään huomattavasti typpiylhdisteideen 
määrää ilmakehässä ja siten vaikuttavat myös yleisesti typen määrään ja kitokuli(uun 
luonnontaloudessa. 

Typpi on eräs tärkeä osa eloperäisen luonnon toiminnassa. Typen osuus 
eräässä pääkomponentissa eli valkuaisaineissa on noin 15-18 prosenttia. 'l yppi, kuten 
kaikki muutkin luonnontalouden raaka —aineet, on jatkuvassa kierrossa. Näin orn 
lukuunottamatta sitä osaa typestä, joka joutuu jostakin syystä kierron ulkopuolelle 
lyhyeksi tai pitkäksi aikaa. Tällaisia varastoja syntyy mm. silloin, kun eliöideii. j~ intrut 
jostakin syystä jäävät hajotustoiminnan ulkopuolelle, kuten esine..  
sedimentteihin tai soiden turvekerroksiin. (Kenttämies 1988.) Myöhemmin ne saaItavat 
palata luonnon kiertoon, kuten esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden rolto!1 
seurauksena tapahtuukin. 

Luonnon kierrossa olevasta typestä pääosa joko muuttuu orgaanisesta muodosta epäor-
gaaniseen eli ammoniummuotoon (NH4) ammonifikaation seurauksena, mikä on 
sellaisenaan kasvien käytettävissä tai siirtyy suoraan toiseen eliöön. Ammonium —
muodossa oleva typpi saattaa muuttua tiettyjen bakteerien toimesta hapettumalla 
nitriitiksi (NO2) ja edelleen nitraatiksi (NO3). Kasvit voivat käyttää myös tätä nitrifi~-
kaatiossa syntyvää nitraattityppeä elintoimintoihinsa, mutta joutuvat muuttamaan sen 
ensin ammoniummuotoon. 

Nitrifikaatiota tapahtuu yleensä vain tietyissä, k.o. mikrobeille suotuisissa olosuhteissa. 
Mm. maan happamuus, lämpötila ja ilmavuus ovat nitrifikaatiobakteereiden 
viihtyvyyteen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä. 

Anaerobisissa olosuhteissa denitrifikaatiobakteerit hapettavat orgaanista ainetta 
käyttäen nitraattia ja nitriittiä happilähteenään. Tämä denitrifikaatioprosessina tunnettu 
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tapahtuma johtaa typpioksiduulin (N20) ja/tai typpikaasun vapautumiseen ilmakehään. 
Typpioksiduulia vapautuu myös ammoniakin nitrifikaatiossa. (Kenttämies 1988.) 
Kuvassa 1 on esitetty typen kiertokulku luonnossa. 

Typpioksiduulin 
Ilmakehän typpikaasu 	 haj oam men 

NZ 	 1920-~NZ 
\ 

L.annoite- i 
teollisuus 

	

N2 —NOx 	- Ilmakehän NH3 	

;H'

akehän NO 	Typpikaasu 

	

~NH, 	 N2--NO 

I askeuman NHS 	 keuman NO3 	Polttoprösessit 

OH 	 - 
Fossii 	polttoaineet 
NHZ --;-- NO X 

---:-L----
W 	 OH- 

Mikrobien typensidonta 

Eliöiden typpiyhdisteet (pääosin NHZ-N) 

H' 	 1 	OH- 

Ammonifikaatio 	 Ammoniumin hapettuminen 	Nitraatin pelkistymi- 
eliöiden hajotessa 	 (nitrifikaatio) 	 I nen 
NH2 — NH3-- NH 	NH4-- NO2— NO3 	 1 (denitrifikaatio) 

NO3 ~~-Nzp —Na 
OH H' 

1I- 
Sedimenttien, turpeen, kivihiilen ja öljyn typpi (org.  

Kuva 1. Typen kiertokulku (Kenttämies 1988). 

1.2 Ihmistoiminnasta peräisin olevat ilmakehään kohdistuvat 
typpipäästöt 

Typen yhdisteiden merkittävimpiä antropogeenisia päästölähteitä ovat typenoksidien 
osalta liikenne ja energiantuotanto, ammoniakin osalta karjanlanta, väkilannoitteet ja 
lannoiteteollisuus. Typenoksidien päästöt olivat vuonna 1983 noin 250 000 t. Typeksi 
laskettuna typenoksidien päästöt Suomessa ovat noin 76 000 t ja ammoniakkipäästöt 
noin 35 000 t (ammoniakkina noin 43 000 t). (Anhava ym. 1990, Niskanen ym. 1990.) 
Suomen osuus Euroopan typenoksidien päästöistä on hieman yli prosentin ja 
ammoniakkipäästöistä vajaa prosentti (Kauppi ym. 1990, s. 11). Noin 55 % Suomen 
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typenoksidien päästöistä on peräisin liikenteestä. Voiman- ja lämmöntuoton osuus on 
vajaat 30 %. (Anhava ym. 1990.) 

Ammoniakkipäästöjen kohdalla suurin emission aiheuttaja Suomessa on maatalous 
(37 800 tn, typpenä n. 31 000 tn), jonka osuus on noin 90 % kokonaisammonialcki-
päästöistä turkistarhauksen ja teollisuuden jakaessa lopun osuuden (Niukaneza vria. 
1990, Pipatti 1990). Siten maatalouden ammoniakkipäästöjen osuus ' <uonien 
kokonaistyppipäästöistä on noin 28 %, liikenteen osuuden ollessa esimerkiksi noin 
41 %. 

1.3 Typpilaskeuma 

1.3.1 Typen oksidit 

Typen oksideja (NO, NO2) syntyy jo aiemmin mainittujen prosessien k~!uita. 
Ensimmäisenä syntyvä typpioksidi hapettuu nopeasti ilmakehässä typpidioksidiksi. 
Typpidioksidin reagoidessa hydroksyyliradikaalin (OH) kanssa syntyy typpihappoo~1. 
Myös muita typpihapon muodostumistapoja on olemassa, kuten typpitrioksiCiir 
reagoiminen jonkin orgaanisen yhdisteen kanssa ja dityppipentoksidin hydrolysusitwiLi- -
nen suoraan hapoksi. Typpihappo saattaa reagoida edelleen ammoniakin kansea, 
jolloin muodostuu hiukkasmaista ammoniumnitraattia. (Hakola 1988.) 

Typen oksidien merkitys ympäristöongelmien syitä tarkasteltaessa on merkittävä 
varsinkin alailmakehän otsonipitoisuuksien kasvamisessa, maaperän ja vc.sistäjc.rn 
typpiravinteen määrän lisääntymisessä sekä happamoittavassa laskeumassa. T ärkein piä 
yhdisteitä, joita syntyy kemiallisissa reaktioissa typen oksidien hapetturrmi.;icri 
yhteydessä ilmakehässä, on edellä jo kuvatun typpihapon sekä typpihapokkec'n 
syntyminen. Myös peroksiasetyylinitraatti (PAN) sekä hiukkasnitraatit ovat tärk(:it i 
reaktiotuotteita; ne ovat merkittäviä yhdisteitä varsinkin toimiessaan typen oksidien 
varastona ja kulkeutuessaan pitkiäkin matkoja. (Hakola 1988.) 

1.3.2 Ammoniumtyppi 

Orgaanisen aineksen, kuten kuolleiden kasvi- ja eläinjätteiden sekä myös eläinten 
ulosteen hajoamisen seurauksena vapautuvat siinä olevat ravinteet. Epäorgaanisessa 
muodossaan ne ovat uudelleen luonnon kiertokulun käytettävissä. Tämä tapahtuma 
tunnetaan myös mineralisaationa. Ammonifikaatiossa eli typpeä sisältävien ainesten 
hajotessa muodostuu ammoniakkia, joka reagoidessaan vetyionien kanssa muodostaa 
ammoniumin. Metsämaan typestä valtaosa (n. 99 %) on orgaanisena typpenä, joka siis 
mineralisaation kautta vähitellen vapautuu kasvien uudelleen käytettäväksi. (Martikai-
nen 1988.) Ammoniakkia vapautuu ilmakehään paitsi luonnollisten prosessien kautta, 
myös ihmistoiminnan seurauksena kuten teollisuudesta, karjataloudesta ja turkistar-
hauksesta. Ferm, M. ja Grennfelt (1986) toteavat, että eurooppalaisten tutkimusten 
mukaan antropogeeniset eli ihmistoiminnasta peräisin olevat päästöt ovat merkittävästi 
luonnollisia päästöjä suurempia. 

Ammoniakki on kaasu ja osa muodostuvasta ammoniakista vapautuu kuitenkin 
ilmakehään ja saattaa reagoida kemiallisesti sekä kulkeutua pitkiäkin matkoja. Yleensä 
ammoniakki on ilmakehässä joko vapaana kaasuna tai veteen liuenneena am-
moniumionina. Ammoniakki liukenee helposti veteen muodostaen ammoniumioneja. 
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Se reagoi helposti myös muiden aineiden kanssa muodostaen erilaisia yhdisteitä. 
Ammoniakin liukeneminen veteen riippuu hyvin paljon liuoksen happamuudesta ja 
lämpötilasta. (Wellburn 1989, s. 74.) 

Ammoniakki reagoi myös muiden aineiden kuin veden kanssa. Ammoniakki on emäs. 
Se reagoi mm. happojen kanssa, jolloin muodostuu suoloja. Tavanomaisin hiukkas-
muotoinen ammoniumtyppi ilmakehässä on ammoniumsulfaatti (NH4)2SO4. Myös 
muita ammoniumsuoloja, kuin myös ammoniumvetysulfaatteja, —nitraattia sekä 
—kloridia esiintyy ja niistä useimmat ovat happamia. (Ferm, M. ja Grennfelt 1986, 
Ilmaan tulevien ammoniakkipäästöjen vähentäminen 1991, s. 21.) Suolat ovat 
pienikokoisia ja siksi kulkeutuvat helposti kauas. Ammoniakki voi laskeutua 
ammoniumina tai kaasuna, märkä—, tai kuivadepositiona. (Ferm, M. ja Grennfelt 
1986.) Ammoniumyhdisteiden tärkein poistumismekanismi on kuitenkin märkädeposi-
tio (Laukkanen ym. 1992, s. 67). Ammoniumsulfaatti on normaalisti hapan yhdiste, 
mutta mikäli ammoniumia on ylimäärin, se neutraloituu ja muuttuu jopa emäksiseksi. 
Ammoniumsulfaatti saattaa mennä syvällekin maahan, jossa ammonium voi hapettua 
nitraatiksi, vaikka olosuhteet syvällä ovatkin happamat. Ammonium voi hapettua 
ilmeisesti myöskin epäorgaanisesti. (Kenttämies, K. Suullinen tiedonanto. Vesi— ja 
ympäristöhallitus 2.6. 1993.) 

Kasvit voivat ottaa ammoniakkia ja ammoniumia lehtien tai neulasten kautta suoraan 
sateesta tai kuivalaskeumasta. Etenkin havupuut pystyvät myös tehokkaasti sitomaan 
niitä pinnoilleen. (Ilmaan tulevien ammoniakkipäästöjen vähentäminen 1991, s. 21.) 
Kasvien pinnoille kerääntynyt laskeuma huuhtoutuu sadeveden mukana maahan. Näin 
maahan kohdistuu metsissä huomattavasti suurempi laskeuma kuin avoimilla mailla. 
Metsien reunat ovat kaikkein otollisimpia laskeuman kerääntymispaikkoja, mikä 
johtuu reunametsikön sijainnista tuleviin ilmavirtoihin nähden. 

Hiukkasmuodostus saattaa johtaa tilanteeseen, jossa ilman ammoniakkipitoisuus 
pienenee huomattavasti. Tällöin kasvitkaan eivät pysty sitomaan ammoniakkia 
itseensä, minkä seurauksena kasvit alkavat luovuttaa ammoniakkia ilmakehään. Tämä 
johtuu ammoniakin osapaine—eron kasvamisesta lehden ja sitä ympäröivän ilman 
välillä. Koska hiukkasmuodostusta tapahtuu enimmillään silloin, kun ilmassa on paljon 
sitoutumiseen sopivia happamia yhdisteitä mm. sulfaattia, on ammoniakkikaasun 
pitoisuus ilmassa suoraan riippuvainen happamien yhdisteiden pitoisuudesta 
ilmakehässä. Tästä seuraa, että ilmakehässä oleva suuri pitoisuus näitä yhdisteitä 
johtaa ammoniakin vapautumisen lisääntymiseen, koska ammoniakin osapaine ilmassa 
alenee. (Ferm, M. ja Grennfelt 1986.) 

Kuten typen oksidienkin laskeuma niin myös ammoniumtyppilaskeuma saa aikaan 
muutoksia maaperän typpimäärissä. Saman ilmiön saa aikaan hiukkasmuotoinen am-
moniumtyppikin. Jo pelkkä typpilaskeuma ja siitä johtuva lannoitusvaikutus aiheuttaa 
tietyn pisteen jälkeen happamoitumista. Onkin vaikeaa erottaa toisistaan pelkän 
typpilaskeuman vaikutuksia esimerkiksi juuri happaman laskeuman komponenttien 
vaikutuksista ja päinvastoin (Martikainen 1988). 

1.3.3 Typpilaskeuma Euroopassa 

Keski —Euroopassa voimaperäisen maatalouden alueilla typpilaskeuma on keskimäärin 
40 kg N ha-'v-'. Suurimmillaan laskeuman määrä saattaa olla jopa 80 kg N hav' 
(van Breemen ja van Dijk 1988). Eteläisimmässä Ruotsissakin laskeuma saattaa olla 
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20, enimmillään jopa 40 kg N ha-'v-'. Suurin osa näiden alueiden  
on peräisin maatalouden aiheuttamista typpiemissioista. (Grennfelt ja l;utbf.,g 

1.3.4 Typpilaskeuma Suomessa 

Suomen kokonaistyppilaskeuma on vuosittain noin `_i_i 000 fo:mf;ia. '?'ämä 	'acat1w 
nitraatti- ja ammoniumtypen välillä suunnilleen tasan. (Kauppi y;.!. 19','J, s. l I.) I „_,s - 
keumasta on kotimaisten päästöjen osuus nitraattitylpen kohdalla noi 	6 % ja 
ammoniumtypen kohdalla noin 29 % (Tuovinen 1990). Kankaan ym. (1991). i.auk~aai: 
kotimaisten ammoniumtyppipäästöjen osuus olisi noin 34 %. Amgas ii .., ff i ,. Ai 
kohdalla laskeurnan vaihtelu on alueittain suurta. Tämä johtuu ammoniac i: nc,r.,: j ?i 
tapahtuvasta kuivalaskeumasta. (Tuovinen ym. 1990.) Kokonaistypiauma 
laskettuna tasaisesti jakautuneena koko Suomen pinta-alalle v;3od.: ;;a antaa 
neliömetriä kohden laskeuman määräksi noin 0,3 grammaa (3 kg 1, i ha - i) (r ,,ta si.; 
noin puolet on ammoniumtypen muodossa. Typen kriittiseksi kuomiaksi 	 - - 
teemissä (riippuen paljon metsätyypistä) on esitetty 0,1 - 0,3 g N/mz. (Pipatti 199:x, 
S. 19.) 

Etelä-Suomessa laskeuma on suurempi kuin Pohjois-åuomc.;.; >a. l/Iä.lh';. ;i,. ~, ;. (  
mukaan Etelä-Suomessa keskimääräinen laskeuma olisi noin kg, i! ha. 'v '. [ri:cIIi• 
set erot maan sisällä ja näidenkin alueiden välillä ovat v,arsii;kin amu!oi1<r  
kohdalla suuret. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että anii niakkip 	.j  
on maatalous, minkä takia päästöt ovat keskittyneet tehokkaimmarr. ~.iaataloi!den 
alueille, ja toiseksi ammoniakin kuivalaskeuma on varsin nopeaa, jolloin ptöläl .i 
den välittömässä läheisyydessä laskeuma on suurinta. i  I1noi, . 1C?;. ;yip ,''.i.i'_ii; 

mietinnön (Ilmaan tulevien ammoniakkipäästöjen vähentäminen .t9, s.::% 	 ilc?.=:_ 
kotimaisista ammoniakkipäästöistä aiheutuu Suoines,a l al-moi lc-: 	mn • 

typpilaskeumaa Etelä- ja Länsi-Suomessa kuin kotimaisissa  

Typen kriittisellä kuormalla tarkoitetaan tässä sitä typen määrää, jonka 	oleva 
ekosysteemi kestää kohtaamatta suurempia muutoksia. 

1.4 Typpilaskeuman vaikutuksia ympäristöss t 

1.4.1 Maaekosysteernit 

Typpilaskeuman vaikutukset ekosysteemeihin voidaan jakaa suoriin ja epäsuoiiin 
vaikutuksiin sen mukaan, miten niiden vaikutukset kohdistuvat kasvillisuuteen taikka 
muihin ekosysteemin osiin. 

Kasvit ottavat nopeasti ilmassa olevaa ammoniakkia lehtien tai neulasten kautta ja 
hyödyntävät sen aineenvaihdunnassaan. Pienellä ammoniakkipitoisuudella on siten 
positiivinen vaikutus kasvin kasvuun. Liian korkea annos ammoniakkia aiheuttaa 
myrkytystilan. Raja positiivisten ja negatiivisten vaikutusten välillä riippuu mm. 
altistumisajasta, lämpötilasta ja valon voimakkuudesta. (Jordbrukets inverkan... 1988, 
S. 69.) 

Eri kasvilajit ovat sopeutuneet eri tavalla hyödyntämään ja sietämään ammoniak-
kikaasua. Viljeltävät kasvilajit kestävät suuriakin ammoniakkipitoisuuksia, kun taas 
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erityisesti havupuut ovat sille varsin herkkiä ja saavat helposti vaurioita. (Jordbrukets 
inverkan... 1988, s. 69.) 

Suorat vaikutukset kasvillisuuteen tapahtuvat yleensä kylmissä ilmastoissa, kuten 
Pohjois—Euroopan pohjoisosissa taikka kylminä talvina muuallakin Euroopassa. 
(Roelofs ja Houdijk 1990.) Vaurioita syntyy, kun ammoniakin ja/tai ammoniumin 
määrä lehtien taikka neulasten soluissa nousee liian suureksi, eikä kasvi pysty 
muuttamaan sitä haitattomaan muotoon, vaan seuraa myrkytystila. 

Mm. Fermin, A. ym. (1990) ja Roelofsin ym. (1985) mukaan puustossa lähellä 
ammoniakin päästölähteitä esiintyy monia suoraan kasvin kuntoon ja kasvuun 
vaikuttavia vaurioita ja muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi latvakasvaimen 
kuoleminen männyllä ja siitä johtuva latvan "pensastuminen" sekä solujen sisällä 
kasvaneesta ammoniakkipitoisuudesta johtuva myrkytystila. 

Happamoituminen 

Epäsuorat vaikutukset ovat pääasiassa maaperän kautta tulevia vaikutuksia, jotka 
johtuvat maaperän happamuuden ja ravinnetasapainon muutoksista. 

Maaperä happamoituu, kun sen happamia laskeumia neutraloiva kyky laskee. Tämä 
tarkoittaa sitä, että neutraloivien alkali— ja maa—alkali—ionien, kuten Mg, Ca, K, Na, 
määrä maahiukkasten pianoilla vähenee samalla kun niitä korvautuu vetyioneilla (H+). 
(Ilmaan tulevien ammoniakkipäästöjen vähentäminen 1991, s. 23.) 

Jo kasvien ravinteiden otto pelkästään aiheuttaa sen, että neutraloivia ioneja poistuu 
ja ne korvautuvat protoneilla. Toisaalta kasvi— ja eläinmateriaalin hajoaminen 
palauttaa kasvin ottamat ionit takaisin maahan. Ammonifikaatiossa eli orgaanisen 
typen muuttamisessa epäorgaaniseksi yhtä tuotettua ammoniumionia kohti kulutetaan 
yksi vetyioni. Kasvillisuuden ottaessa ammoniumionin tuotetaan yksi vetyioni, koska 
kasvin on korvattava minkä tahansa kationeiden otto luovuttamalla vetyioneja. Näin 
siksi, jotta solujen sisäinen tasapaino säilyisi. Jos ammonium hapettuu nitraatiksi, 
tuotetaan kaksi vetyionia. 

Toisaalta anionien otto kasviin aiheuttaa hydroksyyli—ionin (OH-) luovuttamisen 
maahan. Hydroksyyli—ionin (emäs) neutraloituminen maassa vedeksi (OH-  + H+  = 
H20) kuluttaa yhden vetyionin. (Martikainen 1988). Mikäli ekosysteemi ei saa 
ulkopuolista typpeä eikä toisaalta typpeä pääse karkaamaan ulos ekosysteemistä, 
vetyionien kulutuksen ja tuoton summa on nolla. (Martikainen 1988.) 

Nitraatin taipumus huuhtoutua maasta ammoniumia helpommin johtaa ammoniumin 
suurempaan ottoon ja sen seurauksena vetyionien määrän kasvamiseen. Jos 
laskeumassa nitraatti— ja ammoniumtyppeä tulee yhtä paljon, ei vetyionimäärässä 
tapahdu suhteellista muutosta edellyttäen, ettei typpeä huuhtoudu. Euroopassa 
laskeuma keskimäärin sisältää ammoniumtyppeä enemmän kuin nitraattityppeä, mistä 
johtuen typpilaskeuma lisää happamuutta. (Martikainen 1988.) Runsaan typpilisän 
aiheuttama kasvien suurempi kasvu aiheuttaa lisääntynyttä kationisten kasviravinteiden 
sitoutumista kasvien biomassaan, jolloin vetyioneja vapautuu maahan entistä enem-
män. (Martikainen 1988.) 
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Kasvit hyödyntävät lisääntynyttä typpitarjontaa tiettyyn pisteeseen saakka lisä mält 
kasvuaan. Sen pisteen jälkeen, jolloin kasvit eivät enää hyödy lisätypestä, alkaa. typ s!,: ;. 
huuhtoutua yhä enemmän nitraattina. Nitraatin huuhtoutuminen aiheuttaa samalin 
maaperän happamuutta neutraloivan kyvyn heikkenemistä, sillä niiraattihtiuht:>umau.t 
mukana huuhtoutuu myös joukko happamoitumista neutraloivia ernäskaLioras: a 
(Martikainen 1988.) Samalla maaperän ravinnetasapaino järkkyy ja se saattaa aiheuttaa 
kasvuhäiriöitä kasveille. 

Nitraatin huuhtoutuminen aiheuttaa ongelmia pohjavesien laadulle, sillä liialti t 
nitraattipitoisuudet pohjavesissä ja vesistöissä aiheuttavat terveydellisiä ongelmia. 
Nitrifikaation seurauksena tapahtuvan happamoitumisen on todettu vaikuttav?n : i_ } ; 
alumiinin liikkuvuuteen maassa (Kämäri ym. 1992). Alumiinin tuleminen; liukt i.:f ni 
maksi happamassa maassa aiheuttaa alumiinin huuhtoutumista (Kauppi yn 1. 
S. 29.), jolloin pohja— ja pintavesien alumiinipitoisuudet saattavat nousta. 

Laukkasen (1992, s. 138) mukaan hapettuessaan maassa tai vesistöissä amiuo:niun 
toimii jopa kandenarvoisena happona ja että ammoniakkipäästöjen happa:ii,oiti_ava 
vaikutus olisi arvioitu olevan Suomessa nykyään lähes yhtä suuri kuin typen oksi~lic n 
vaikutus. 

Typpilaskeuman muita vailcutuksia 

Esimerkiksi Ferm, A. ym. (1988, 1990) sekä Nihlgård (1986) ovat havainncca, tä 
suuri typpilaskeuma aiheuttaa myös metsämaan kenttäkerroksen kasvillisuuslajic.n 
muutoksia. Heidän mukaansa lähellä pitkäaikaisia suurehkoja typpilähtPil~i ,ire;.:.>i,i 
kenttäkerroksen varpukasvillisuus korvautuu heinäkasvillisuudella. 

Nihlgård (1986) on luetellut muitakin suurien ammoniakki— ja ammonit. i ta :ip ; i, 
vaikutuksia metsäkasvillisuuteen. Tällaisia ovat mm: 

— kasvaneeseen typpilaskeumaan liittyvä lisääntynyt kasvu ja siitä johUiv~i I'u.ii 
denkin ravinteiden ja myös veden kasvanut tarve 

— lisääntyneestä kasvusta johtuva puuaineksen laadun heikkeneminen ja cde1l:°.: 
vaurioituminen 

— juuriston koon jääminen pieneksi suhteessa maanpinnan yläpuoliseen osaan, jolloiu1 
myrskyvauriot ovat ilmeisiä 

— kasvanut typpipitoisuus lehdissä aiheuttaa muiden ravinteiden, kuten K, Ca, Mg 
huuhtoutumista, josta syystä kasvit altistuvat helpommin halla— ja kuivuusvaurioille, 
Myös hormonaalisia häiriöitä ilmenee 

— hyönteisten ja sienten aiheuttamat vauriot lisääntyvät 

— häiriintynyt ravinnetasapaino kasveissa; typpeä on saatavilla maasta runsaasti, 
kun taas muut ravinteet, kuten K, Mg, Mo, B huuhtoutuvat pois kasvien ulottuvilta 

— kuivakausina lehtien ja neulasten vesipitoisuus laskee, mikä johtaa haitallisiksi 
kohonneisiin typpiyhdisteiden pitoisuuksiin soluissa 



— muualla tässä tekstissä jo mainitut maaperän happamoituminen, nitrifikaation 
aiheuttama nitraatin huuhtoutuminen sekä denitrifikaatio ja niiden vaikutukset 
luonnossa. 

Ferm, A ym. (1990) sekä Nihlgård (1986) ovat myöskin havainneet typpiemissioläh-
teiden läheisyydessä viherleväkasvuston lisääntymistä puiden rungoilla. Mm. Gö-
ranssonin (1989) mukaan viherlevät indikoivat kohonnutta typpilaskeumaa. 

Denitrifikaatio 

Maaperässä esiintyy varsinkin syvemmällä hapettomia tai vähähappisia kohtia. 
Myöskin väliaikaisesti maahan saattaa muodostua anaerobeja alueita. Näin tapahtuu 
maahuokosten kyllästyessä vedellä, erityisesti lumien sulamisen aikana ja sateella. 
(Martikainen 1988.) Yhdessä runsaan nitraattimuodostuksen kanssa tällainen tilanne 
johtaa typpiyhdisteiden vapautumiseen ilmakehään. Tilanne johtuu denitrifikaatiobak-
teereiden toiminnasta. Ne hapettavat orgaanista ainetta käyttäen hyväksi nitriittien ja 
nitraattien happea. Tällainen prosessi johtaa typpikaasun ja typpioksiduulin vapautu-
miseen. (Kenttämies 1988.) Typpioksiduuli on eräs kasvihuoneilmiötä voimistavista 
kaasuista (Ilmastokaasutyöryhmän väliraportti 1990). Se myös tuhoaa yläilmakehän 
otsonia. 

Typpi pohjavesissä 

Maatalouden aiheuttama yleisin haitta pohjavesille on sen typpipitoisuuden kasvami-
nen. Erittäin alttiita pilaantumiselle ovat hiekka— ja sora—alueiden pohjavedet sekä 
myös moreenimaiden pohjavedet. (Hatva ja Lahermo 1990.) Nitraattipitoisuuden kasvu 
pohjavesissä on peltoviljelyn aiheuttamista vaikutuksista yleisin. Nitraatin huuhtoutu-
mista aiheuttaa liian runsas tai vääränlainen lannoitus sekä myöskin valumat jäte—
vesi—, lietelanta—, virtsa— ja tuorerehusäiliöistä. Esimerkiksi liian pienet lantavarastot 
pakottavat lannan levittämiseen väärään aikaan ja epäsopivina määrinä, jolloin 
nitraatin huuhtoutuminen pelloilta saattaa olla huomattavaa. (Hatva ja Lahermo 1990.) 

1.4.2 Vesiekosysteemit 

Järvisen (1986) mukaan kokonaistyppilaskeuman pääkomponentit ovat nitraattityppi, 
ammoniumtyppi ja orgaaninen typpi. Kokonais—, nitraatti— ja ammoniumtypen 
alueelliset laskeumat on esitetty taulukossa 1 sivulla 21. 

Ammoniakin myrkytysvaikutus 

Ammoniakki on vedessä kaloille hyvin myrkyllinen yhdiste. Ammoniumtypen määrän 
lisääntyminen vesiekosysteemissä saattaa lisätä ammoniakin määrää vedessä. Näin 
tapahtuu mikäli veden pH on yli neutraalin, sillä pH:n noustessa yhä suurempi osa 
veden ammoniumtypestä on ammoniakkina. Suomalaisissa olosuhteissa tällainen 
tapahtuma ei kuitenkaan ole mahdollinen, sillä maamme järvet ovat jo luontaisestikin 
happamia. (Ilmaan tulevien ammoniakkipäästöjen vähentäminen 1990, s. 27.) 
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Rehevöityminen 

Ilman kautta leviävä typpiravinnekuormitus on merkittävä rehevöitymisen aiheuttaji.t 
varsinkin niillä vesialueilla, joilla typen puute rajoittaa perustuotantoa. Ilman kautta 
leviävän kuormituksen merkitystä lisää se, että ravinteet ovat lähes täydellisesti 
epäorgaanisessa muodossa. Näin ne ovat perustuottajille välittömästi käyttökelpoi .c.: sa 
muodossa. (Salonen ym. 1992, s. 18.) 

Sisävesillä fosfori on minimiravinteena yleensä typpeä tärkeämpi. Siellä ei ty ;,i1 
lisäyksellä ole yhtä suurta merkitystä kuin merialueilla. Merialueilla, erityisesti Etc lä-- 
Suomen rannikkovesillä, typpi on yleensä minimiravinne, joten siellä sail vaill,<<.l', 
rehevöitymiseen on mitä ilmeisimmin oleellinen. (Salonen ym. 1992.) 

Typenlähteenä ammoniumtyppi on nitraatti- ja nitriittityppeä edullisempi leville. `I iuiä 
johtuu siitä, että ammoniumtyppi on samalla pelkistysasteella kuin solun typpiyhd-;s-
teet. Meri-, rannikko- ja makeissa vesissä kasviplanktonin on todettu siiovaii 
enemmän ammonium- kuin nitraattityppeä. Esimerkiksi merialueilla kasviplanktonin 
on todettu ottavan 50-95 % tarvitsemastaan typestä ammoniumtyppenä. (Vesi- ja 
ympäristöhallinnon... 1993.) Rehevöityrnisen ja myrkyllisyyden ohella amnwniumty-
pen aiheuttama haittavaikutus vesistöissä on ammoniakin nitrifioitumisesta johtuva 
hapen kuluminen (Vesi- ja ympäristöhallinnon... 1993). Nitrifikaation seurauk^cria 
tapahtuu myös happamoitumista. 

Taulukko 1. Suomen kokonais-, nitraatti- ja ammoniumtypen laslceumat (,smf; m-2  
kg km-') eri alueilla vuonna 1989 (Järvinen ja Vänni 1990). 

Alue 	 kok-N 	NO3-N 	NH4-N 
mg m-2 	mg m-2 	mg m-2 

Etelärannikko 900 -1300 300 -450 350 -700 
Länsirannikko 400 -900 150 -350 150 -550 
Keski-Suomi 500 -800 150 -250 150 -500 
Itä-Suomi 500 -600 150 -200 150 -300 
Pohjois-Suomi 150 -500 50-150 50-200 

1.5 Ammoniakin vaikutus terveyteen 

Kun tarkastellaan ammoniakin vapautumisen aiheuttamia seurauksia luonnossa ja 
ammoniakkipäästöjen vähentämismenetelmien tarpeellisuutta, on syytä muistaa myös- -
kin ammoniakkikaasun suorat vaikutukset eläinten ja ihmisten terveyteen. Karjasuojien 
ilmassa on aina hieman ammoniakkia. Hetkellisesti ja alueellisesti pitoisuudet voivat 
nousta huomattavastikin. Ammoniakkia, kuten myös muita kaasuja, on karjasuojien 
ilmassa eniten talviaikana. Tämä johtuu vähäisestä ilman vaihtumisesta rakennuksissa. 

Ammoniakki on väritön ja voimakashajuinen kaasu, joka ärsyttää silmiä ja limakalvo-
ja. Ammoniakkikaasu saattaa myös tuhota henkitorven limakalvojen nukkakerrosta, 
jolloin erilaisille ilman hiukkasmaisille epäpuhtauksille sekä mikrobeille avautuu 
helpompi pääsytie syvemmälle hengityselimistöön. (Gustafsson 1988, s. 68.) Ihmisen 
hajuaisti havaitsee ammoniakin, kun pitoisuus ilmassa on noin 15 ppm. Ärsytystä 
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silmissä ja limakalvoissa esiintyy pitoisuuden ollessa noin 30 ppm ja enemmän. Yli 
100 ppm:n pitoisuuksissa hengitystiheys lisääntyy. (Gustafsson 1988, s. 68.) 

Gustafssonin (1988, s. 68-69) mukaan esimerkiksi sioilla suoritetuissa tutkimuksissa 
on havaittu, että suurehkoissa ammoniakkipitoisuuksissa (50 ppm) viiden viikon ajan 
altistuneilla ilmeni kasvun heikkenemistä (joka ilmeisesti ainakin osaksi johtui siitä, 
että myös rehunkulutus aleni) ja yskää sekä ainakin porsailla myös keuhkovaurioita 
varsinkin suurissa pitoisuuksissa. 

Suomalaisissa siipikarjasuojissa on mitattu ammoniakin pitoisuudeksi häkkikasvatta-
moissa keskimäärin 25 ppm ja lattiakasvattamoissa keskimäärin 45 ppm riippuen 
paljon mm. käytetystä kuivikeaineesta. Lannan poistamisen yhteydessä saattoi 
pitoisuus nousta yli 70 ppm:n. (Manninen 1989). 

2 TYPPI, AMMONIAKKI JA MAATALOUS 

2.1 Typpi maataloudessa 

Nykyaikainen tehomaatalous on yksi ympäristöä paikoitellen raskaastikin kuormittava 
toiminto. Sen aiheuttama typen ja fosforin kuormitus on suurempi kuin teollisuuden 
ja yhdyskuntien yhteenlaskettu kuormitus. Alueellisesti maatalouden kuormitus 
painottuu selvästi Etelä — ja Lounais—Suomeen sekä Pohjanmaalle. (Rekolainen ja 
Kauppi 1992, s. 9.) 

Taulukko 2.Typen ja fosforin kuormitus vuonna 1989 (Vesiensuojelu Suomessa 1992). 

Typpi 	 Fosfori 
(t/vuosi) 	 (t/vuosi) 

Pistehuormitus yhteensä 23 300 1 650 
Massa— ja paperiteollisuus 4 400 750 
Muu teollisuus 1 900 85 
Yhdyskunnat 14 500 440 
Kalankasvatus 2 000 280 
Turkistarhat 500 50 

Hajakuormitus yhteensä 41 500 4 415 
Haja—asutus 4 000 500 
Peltoviljely 31 000 3 000 
Karjatalous 1 100 400 
Metsätalous 5 000 500 
Turvetuotanto 400 15 

Muu kuormitus yhteensä 66 700 2 420 
Luonnonhuuhtouma 45 000 1 800 
Sateen mukana tuleva kuormitus 21 700 620 

Kokonaislkuornmitus 131 500 8 440 
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Maatalouden kuormitus on suurimmaksi osaksi vaikeasti hallittavaa hajakuormitusta. 
Pistemäisten kuormituslähteiden, kuten lantaloiden, karjasuojien, asuintalojen ja ullkoîu 
varastoitavien lantakasojen, aiheuttamaa uhkaa ympäristölle voidaan hallita helpommin 
ja sen laadusta saadaan myös helpommin tietoa kuin hajakuormituksesta, kuten 
pelloilta ja nurmilta aiheutuvasta kuormituksesta. (Jordbrukets inverkan... 1988, s. 23--
24.) Suomessa tärkeimpiä hajakuormitusta aiheuttavia lähteitä ovat maa-. ja metsäta-
lous, viemäröimätön asutus ja turvetuotanto (Vesiensuojelu Suomessa 1992). Sivulla 
22 olevasta taulukosta 2 nähdään haja- ja pistekuormituslähteet, sekä niiden osuudet 
kokonaiskuormituksesta v. 1989. Sen perusteella hajakuormituksen havaitaan 
edustavan typpikuormituksesta noin 32 % ja fosforikuormituksesta noin 52 %. 

Maatalouden aiheuttama kuormitus on perinteisesti mielletty vesistöihin kohdistuvaksi 
typpi- ja fosforikuormitukseksi. Vesistöihin kohdistuvan kuormituksen lisäksi fapahf iin 
ilmakehään kohdistuvaa kuormitusta. Karjatalouden eri vaiheista ja maaperästä ilmaan 
haihtuva typpi muodostaa suurimman osan maatalouden ilmakehään kohdistarnista 
vaikutuksista. Muita vaikutuksia ovat mm. metaanipäästöt, hiilidioksidipäästöt ja 
typpioksiduulipäästöt, jotka kaikki ovat mm. kasvihuoneilmiötä kiihdyttäviä kaasuja. 
Näiden ilmakehään joutuvien kaasujen vaikutukset ekosysteemeissä voivat tapahtua 
suoraan ilmakehän tai laskeuman seurauksena maaperän kautta. 

Taulukossa 3 on kuvattu arvioituja sadan lannoitetyppiyksikön lopullisia poistu-
misreittejä ja niiden osuuksia nykyaikaisessa maataloudessa. (Bolin ja Arrhenius 1977.) 

Taulukko 3. Eräs arvio sadan lannoitetyppiyksikön lopullisista kohtaloista (Bolin ja 
Arrhenius 1977). 

Denitrifikaatio, yhteensä 	 31 
- maan epäorgaanisesta typestä 	20 
- eläinten ulosteiden typestä 	6 
- yhdyskuntajätevesilietteen typestä 1 
- muut lähteet 	 4 

Ammoniakin vapautuminen, yhteensä 	 26 
- maan epäorgaanisesta typestä 	6 
- eläinten ulosteiden typestä 	16 
- yhdyskuntajätevesilietteen typestä 4 

Huuhtoutuminen vesistöihin 	 43 

Yhteensä 	 100 

Ammoniakkipäästöihin on läheisesti sidoksissa myöskin karjatalouden aiheuttamat 
hajuhaitat lähiympäristölle. Hajujen yleisimpänä lähteenä on lietelannan levitys 
pelloille. Karjasuojien ja varastotilojen aiheuttamat hajuhaitat eivät ole yhtä suuri 
ongelma. Varastoinnin aikaiset toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin sekä varastoinnista 
että levityksestä aiheutuviin hajuhaittoihin. (Hardwick 1986.) Yleensä pyrittäessä 
ehkäisemään sekä ammoniakin haihtumista että hajuhaittoja ovat menetelmät ja keinot 
näiden kahden ongelman ratkaisemiseksi melko pitkälle yhteneviä, jolloin helposti 
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saadaan kaksinkertainen hyöty sovellettaessa menetelmiä jomman kumman ongelman 
vähentämiseksi. (Voorburg 1986.) 

2.2 Vesiensuojeluun tähtäävät ohjeet 

Vesi— ja ympäristöhallitus on valvontaohjeessaan (Kairjasuojien vesiensuojelua... 1990, 
muutettu 1992) antanut ohjeita karjatalouden vesistöille aiheuttamien haittojen 
vähentämiseksi. Ohjeiden noudattamisella pystytään vähentämään myös ilmakehään 
kohdistuvien typpipäästöjen määrää. Ohjeen mukaan lannan varastointitila tulisi 
mitoittaa vähintään 12 kk:n varastointiaikaa varten, koska lanta tulisi pääsääntöisesti 
levittää keväisin. Tästä varastointiajasta voidaan kuitenkin vähentää laidunkautta 
vastaava aika, jolloin lantavaraston koon olisi oltava vähintään 8 kk:n varastointia 
vastaava. Ohjeessa suositellaan kuitenkin kaikissa tapauksissa vähintään 12 kk:n 
varastointikapasiteettia. (Ks. taulukot 4 ja 5.) 

Taulukko 4. Kuivalannan, virtsan sekä lietelannan varaston ohjetilavuudet (m3/eläin) 
12 kk:n varastointiaikaa varten (Karjasuojien vesiensuojelua... 1990, muutettu 1992). 

Eläinlaji Kuivikelanta Virtsa Lietelanta 

Lypsylehmä` 12,0 8,0 24,0 
Hieho, emolehmä, 
lihanauta, siitossonni 9,0 4,0 15,0 
Nuorkarja < 8 kk 3,0 1,5 5,0 
Emakko porsaineen 3,0 3,5 7,0 
Lihasika, siitossika 0,8 1,2 2,4 
Hevonen 12,0 
Poni 8,0 
Lansmas, uuhi 
karitsoineen 1,5 
Munituskana, broileriemo 0,05 0,1 
Kalkkuna 0,03 
Broileri, kananuorikko 0,015 

.Korkeatuottoisille karjoille suositellaan taulukkoarvoja suurempia varastotilavuuksia. 

Valvontaohjeen mukaan karjataloustiloilla tulee olla käytettävissä riittävästi omaa, 
vuokra— tai sopimuspeltoa lannan levittämiseen. Ohjeen mukaan lannan käyttö ei saa 
olla niin runsasta, että se johtaa ylilannoitukseen. Taulukossa 5 (s. 25) on laskettu 
eläinmääriä/ha ottamalla huomioon eri eläinten lannan sisältämä vuotuinen keskimää-
räinen ravinnesisältö, sekä pitämällä fosforilannoituksen määrän 20 kg P ha' 
levitysmääriä määräävänä tekijänä. 



N 

80,0 
40,0 
20,0 
20,0 
8,0 

65,0 
45,0 
5,0 

n. 0,6 
n. 0,3 

Nauta (täysikasv.) 12,0 
Hieho, lihanauta 7,0 
Nuorkarja (< 1 v.) 3,0 
Emakko 4,0 
Lihasika 2,0 
Hevonen 10,0 
Poni 7,0 
Lammas, uuhi 1,0 
Munituskana n. 0,2 
Broileri n. 0,03 

1,7 
3 
7 
5 

10 
2 
3 

20 
200 
800 

25 

Taulukko 5. Enimmäiseläinmäärä peltohehtaaria kohti laskettuna (Karjasuojien 
vesiensuojelua... 1990, muutettu 1992). 

Eläinlaji 
	

Lannan ravinnesisältö kg/a 	Enimmäiseläimnbj.rä 
(eläin/ha) 

203 Maatalouden arnmoniakkipäästöt 

Kuvassa 2 on esitetty eri toimialojen osuudet Suomen ammoniakkipäästöistä. Vuonna 
1986 Suomessa ihmistoiminnan tuloksena syntyneet ammoniakkipäästöt olivat 
yhteensä noin 43 000 tonnia (Pipatti 1990). Suurimmat päästölähteet olivat: 

— maatalous 88 % 
— turkistarhaus 9 % 
— teollisuus 3 % 

Naudat 
67% 

Teollisuus 
3% 

Väkilannoitteet 
9% 

Muut eläimet 
21% 

Kuva 2. Suomen amoniakkipäästöt toimialoittain (Pipatti 1990). 
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Maatalouden päästöt ovat pääasiassa peräisin eläinten lannasta. Naudanlanta muodostaa 
huomattavan osan maatalouden (75 %) ja maamme kokonaisammoniakkipäästöistä (65 
%). Maatalouden muista ammoniakkipäästöistä vastaavat pääosin sianlanta (11 %), 
kananlanta (4 %) ja väkilannoitteiden käyttö (10 %). (Pipatti 1990.) Kuvassa 2 sivulla 
25 on esitetty Suomen pääasialliset ammoniakkipäästölähteet osuuksineen kokonais-
ammoniakkipäästöistä. 

Ammoniakin haihtumista maataloudessa tapahtuu kaikissa karjatalouden lannankäsitte-
lyn vaiheissa sekä pelloilla keinolannoitteiden sisältämien typpiyhdisteiden hajotessa. 

Lannan hyödyntämisen perustana on sen käyttäminen lannoite— ja maanparannusai-
neena. Lantamäärä, joka vuosittain syntyy, sisältää typpeä noin 50 %, fosforia noin 
30 % ja kaliumia yli 80 % peltoviljelyssä käytetyistä väkilannoitteiden sisältämistä 
vastaavien ravinteiden määristä. (Kemppainen 1992.) Arvioiden mukaan vain noin 35-
40 % muodostuvan lannan pääravinteista saadaan hyödynnetyksi väkilannoiteravintei-
den veroisina. Tähän vaikuttaa enimmillään se, ettei lannan sisältämä typpi ole yhtä 
liukoisessa muodossa kuin väkilannoitteissa. Myös ravinteiden häviöt ja ravinteiden 
liiallinen antaminen kasveille liiallisen lantamäärän mukana, jolloin ravinteiden 
hyödyntäminen jää vaillinaiseksi, pienentävät lannan sisältämien ravinteiden 
hyväksikäyttöastetta. (Kemppainen 1992.) 

Karjataloudessa syntyy vuosittain kutakin eläinlajia kohden lantaa taulukon 6 
osoittamia määriä. Kai,janlanta koostuu eläinten ulosteista, sonnasta ja virtsasta, sekä 
niihin mahdollisesti sekoittuneista kuivikkeista tai vedestä. Usein lanta sisältää lisäksi 
myös rehun tähteitä. Karjanlannan ominaisuudet, kuten ravinnesisältö, vaihtelevat 
hyvin paljon ollen riippuvaisia mm. eläinlajista, lannanhoitotavasta ja ruokinnasta. 
(Kemppainen 1992.) 

Taulukko 6. Eri kotieläinten vuosittain tuottamat ulostemäärät eläinpaikkaa kohden. 
(kg/eläin/vuosi) (Kemppainen 1992). 

Eläinlaji Sonta Virtsa Yhteensä 

Naitial(arua 
Lehmä 11 000 5 000 16 000 
Nauta 1-2 v 5 500 2 500 8 000 
Nauta < 1 v 2 700 1 300 4 000 

Sika 
Emakko porsaineen 2 000 2 500 4 500 
Lihasika > 50 kg 700 1 100 1 800 
Lihasika 20-50 kg 400 500 900 

Siiplkanja 
Munituskana 50 — 50 
Broileri 7 — 7 

Hevonen 6 700 3 300 10 000 
Lammas 700 300 • 1 000 
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Maataloudessa syntyvät ammoniakkipäästöt ovat siis pääosiltaan peräisin kotieläinten 
lannasta. Karjanlanta on maataloudessa hyödynnettävistä jätteistä tärkein (Kemppainen 
1992). Suomessa syntyy vuosittain noin 18 miljoonaa tonnia lantaa, josta arvioiden 
mukaan kaksi kolmasosaa syntyy karjarakennuksissa sisäruokintakauden aikana ja yksi 
kolmasosa päätyy laidunkaudella suoraan pellolle (Sipilä 1992b). 

Keränen ja Niskanen (1987, s. 11) ovat laskeneet kotieläinten vuosittain (kesäkuu 
1986 tilastojen mukaan) tuottaman lannan typpimääräksi noin 63 miljoonaa kiloa. 
Laskuissa on otettu huomioon nautakarjan ja hevosten osalta vain sisäruokintakausi 
(245 päivää). 

2.4 Lannan sisältämän typen muuttuminen ammoniakiksi 

Nautakarjan- ja sianlannan kokonaistypestä 55 % on peräisin virtsasta ja 45 % 
sonnasta. Virtsan typestä lähes 90 % ja sonnan typestä noin 25 % on liukoista 
typpeä. Virtsan liukoinen typpi on pääasiassa ureaa ja pienimolekyylisiä typpiyhdistei-
tä. Lannan sisältämästä niukkaliukoisesta typestä suurin osa on peräisin sonnasta. 
(Keränen ja Niskanen 1987, s. 12.) 

Sonnassa typpi on orgaanisessa, hitaasti vapautuvassa muodossa. Sonnan hajotu1 .ei, 
hoitaa hajottajamikrobisto, joka tarvitsee oman biomassansa kasvattamiseen typpeä. 
Siten tuoreen sonnan typpilannoitusvaikutus saattaa olla jopa negatiivinen, koska 
hajottamisen suorittavat mikrobit tarvitsevat maan mineraalityppeä hajotusprosessin 
suorittamiseen sonnan mineraloimattoman typen ollessa niille vielä käyttökelvotonta. 
Kuitenkin mikrobit koko ajan hajotustyönsä tuloksena tuottavat liukoista nineraloi=- 
tunutta typpeä, jota voivat edelleen sitoa omaksi rakennusaineekseen. (Kemppainen 
1992.) 

Kasvinsyöjäeläimillä sonta koostuu sulamattomasta rehuaineksesta (2/3) ja suoliston 
bakteerimassasta (1/3). Niissä typpi on sitoutuneena valkuaisaineisiin sekä niiden 
hajoamistuotteisiin, pääasiassa aminohappoihin ja amiineihin. (Keränen ja Niskanen 
1987, s. 12.) Siipikarjan lannassa 60-70 % sen sisältämästä typestä on virtsahapon 
muodossa. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 2.) 

Ammoniakkia muodostuu mikrobien toiminnan sekä urean ja virtsahapon hydrolyysin 
kautta. Hajottaessaan sonvan orgaanisia aineita mikrobit vapauttavat niissä sitoutu-
neina olleita typpiyhdisteitä. Urean ja virtsahapon hydrolyysi tapahtuu ureaasientsyy-
min avustuksella. Tuloksena syntyy ammoniumia ja karbonaattia. Urean hydrolyysi 
tapahtuu nopeammin kuin sonnan typen mineraloituminen. Virtsa onkin usein eläin-
suojien pääasiallinen ammoaiakkilähde. Virtsasta ja sonnasta vapautunut ammoniakki 
reagoi herkästi veden kanssa. Ammoniakkia voi liueta yhteen litraan vettä noin 700 
litraa. Vedessä ammoniakki on joko liuenneena ammoniakkina taikka ammoniumioni-
na. (Ammoniakförluster från stallgödsel... 1986.) Ammoniakin tasapainoreaktioita 
vedessä kuvaa seuraava kaavio: 

NH4  + (ads) <------> NH4  + (aq) <------> NH3 (aq) < ------ > NH3 (g) 

Mitä emäksisempää vesiliuos on, sitä enemmän siinä oleva ammoniakki on 
kaasumuodossa. Alemmassa pH:ssa ammoniummuoto on vallitsevampi. Mitä 



vähemmän ammoniakki on liuoksessa ammoniummuodossa, sitä enemmän ammoniak-
kia haihtuu. Ammoniakin liukeneminen veteen vähenee myös lämpötilan nousun 
myötä, jolloin ammoniakin haihtuminen lisääntyy. (Ammoniakförluster från 
stallgödsel... 1986.) (Ks. kuva 3.) 
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Kuva 3, pH.n ja lämpötilan vaikutus vapaan ammoniakin määrään vedessä (Srinath ja 
Loehr 1974). 

Maassa ammoniumionit kiinnittyvät maahiukkasten pinnoille, mikäli maassa on 
tarpeeksi ionien sitomiskapasiteettia. Tällöin ammoniakin haihtumista ei tapahdu yhtä 
helposti kuin jos vaihtokapasiteetti on pieni. Tästä syystä on tärkeää, että lannoitteet, 
jotka maahan lisätään, tulevat maahiukkasten kanssa kosketuksiin mahdollisimman 
nopeasti. (Ammoniakförluster från stallgödsel... 1986.) 

2.5 Ammoniakin haihtumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Karjanlannan ammoniakin haihtumisen suuruuteen ja laatuun vaikuttavat ainakin 
seuraavanlaiset tekijät (Pipatti 1990, s. 8). 

— eläinlaji 
— eläinten ikä— ja painojakauma 
— sisäruokintakauden pituus 
— eläinten rehussa saama typpimäärä 
— lantatyyppi 
— lannan käsittely— ja varastointimenetelmät 

— haihtuminen karjasuojissa 
— varastointi 

— lannan levittämismenetelmä 
— sääolosuhteet 

Myöhemmin käsitellään näiden ja muidenkin tekijöiden merkitystä lähemmin. Samalla 
selvitetään tuotantoketjun eri osissa tapahtuvan ammoniakin haihtumisen suuruutta, 
sekä selvitetään erilaisia menetelmiä, joilla ammoniakkipäästöjä voidaan vähentää. 
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3 AMMONIAKIN HAIHTUMINEN MAATALOUDESSA JA 
HAIHTUMISEN ESTÄMINEN 

d Yleisö 

Ammoniakkipäästöjen rajoittamistoimenpiteiden hyöty tulee esille vain, jos ravinteet 
saadaan uudelleen hyötykäyttöön eli kasvien ravinteiksi. Vaikka yhdessä vaiheessa 
pystyttäisiinkin vähentämään ammoniakin haihtumista oleellisesti ja siten lannan typpi 
saataisiin säästettyä, ei siitä ole hyötyä, jos seuraavassa vaiheessa säästetty typpi jo 
haihtuu. Vähentämismenetelmiä sovellettaessa olisikin siksi otettava huomioon koko 
tuotantoketju. Tavoitteena on siten saada mahdollisimman suuri osa lannan typestä 
kasvien käytettäväksi, jolloin samalla täyttyy toinenkin tavoite eli typpikuormiruksen 
väheneminen luonnossa. 

Käyttämällä lantaa ja keinolannoitteita oikein saavutetaan sekä luonnon että viljelijän 
kannalta edullisempi tulos kuin suunnittelemattomalla lannoittamisella. Jotta yleensä-
kään pystytään käyttämään oikeanlaista lannoitusta, olisi oltava selvillä paitsi lannoit-
teen, myös maan ominaisuuksista, sekä lannoitettavan kasvin tarpeista. Tämän takia 
olisi hyödyllistä teettää maasta ja lannasta ravinneanalyysejä, joiden avulla lannoitta-
misen suunnitteleminen ja itse lannoittaminen pystyttäisiin tekemään järkevästi. 

32 .t:ft! ii0111i ki ru ha btumha en kääytettäesä keinolannoitteita 

Kun käytetään keinolannoitteita, jotka sisältävät ammoniumsuoloja tai u 	, on 
ammoniakin haihtuminen mahdollista. Haihtumisen suuruuteen vaikuttaa mnk. vaaan 
PI  (korkea PI  lisää haihtumista), kationinvaihtokapasiteetti (pieni kapasitcecti lisää 
haihtumista), kosteus ja lämpötila sekä tuulen nopeus ja sademäärä. Haihtumisen 
suuruuteen vaikuttaa oleellisesti myös se, miten lannoite levitetään maahan. 
Sijoituslannoitusta käyttämällä haihtuminen on lähes olematonta. (Ammoniakförluster 
från jordbruket 1991, s. 49.) 

33 l m ao>r1i ° fÅ~n, haiihtuminen laidunnuksen yhteydessä 

I aitumelta haihtuvan ammoniakin määrä riippuu mm. siitä, kuinka paljon keinolan-
noitteita ori lisätty laitumelle: mitä vähemmän keinolannoitteita käytetään, sitä 
vähemmän ammoniakkiakin haihtuu. Myös nurmella kasvavan apilan määrä vaikuttaa 
ammoniakin haihtumisen suuruuteen: mitä enemmän apilaa on nurmella, sitä enemmän 
arnmoniakkia haihtuu. Ammoniakin haihtumista voidaan ehkä selittää sillä, että 
typpilannoitus lisää nurmikasvien typpipitoisuutta, jonka seurauksena laiduntavien 
eläinten ulosteidenkin typpipitoisuus kohoaa. Jopa kasvien kyvyllä ottaa lehtiensä 
kautta ammoniakkia on merkityksensä ammoniakin haihtumiseen laitumelta. 
(Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 49.) 

Laidunnuksen aikainen ammoniakin haihtuminen johtuu suurimmaksi osaksi virtsan 
typen haihtumisesta. Sonnasta haihtuvan typen määrä on pienempää verrattuna 
virtsaan. Typen haihtuminen sonnasta tapahtuu myös huomattavasti hitaammin kuin 
virtsasta. (Ryden ym. 1987.) Laitumella tapahtuva ammoniakin haihtuminen virtsasta 
on luultavasti pienempää verrattuna sisäruokintaan. Laitumella ammoniakin 
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haihtumiseen tietysti pääsevät vaikuttamaan sääolosuhteet, mutta virtsa toisaalta pääsee 
imeytymään maahan, eikä mm. varastoinnin aikaisia typpitappioita pääse syntymään. 

Suurimmillaan ammoniakin haihtuminen laitumella on silloin, kun eläimet ovat 
laiduntamassa. Vaihtelut päivittäin ovat suuria. (Jarvis ym. 1989a, Jarvis ym. 1989b.) 
Jarviksen ym. (1989a) suorittamissa kokeissa (Iso—Britannia) havaittiin 7-25 kg:n 
typpihäviöitä nurmesta hehtaarilta vuoden aikana. Pienin häviö seurasi laitumelta, jolla 
oli myös apilaa, mutta jolle ei annettu keinolannoitteita. 25 kg:n häviö seurasi 
laitumelta, jolle levitettiin 420 kg lannoitetyppeä vuoden aikana. Prosentteina vastaavat 
kilomäärät ammoniakkina ilmaan haihtunutta typpeä laitumen saamasta kokonaistyp-
pinläärästä vuosittain olivat noin 4-6 %. 

Rydenin ym. (1987) tekemien kokeiden mukaan lannoiteurean levittämisestä 
heinänurmelle (70 kg N ha-') seurasi typen haihtumista haihtuvan ammoniakin 
muodossa 6-21 % lisätyn typen määrästä. Suurimmat häviöt oli havaittu lämpimissä 
ja kuivissa olosuhteissa. Noin 17 %:n häviö oli havaittu kuitenkin kuivissa olosuhteis-
sa lämpötilan ollessa vain hieman yli 3 °C. Levitetyn lannoiteurean määrän kasvaessa 
ammoniakin haihtuminen kasvoi. Ammoniumnitraatin eli salpietarin käyttäminen 
lannoitteena aiheutti vain hyvin vähäistä ammoniakin haihtumista, vaikka levitetyn 
typen määrä olikin 100 kg N ha-'. 

Ryden ym. (1987) kokeilivat myös lehmän virtsan levittämistä heinänurmelle. 
Levitettävän typen määrä oli noin 420 kg N ha 1 . Havaittiin, että noin 9-25 % 
levitetystä typestä haihtui. Ammoniakin haihtuminen oli kuitenkin suurempaa kesä—
kuin talviaikana. Nurmelle levitetystä sonnasta aiheutui vähäisempää ammoniakin 
haihtumista, noin 1-2 % levitetystä typestä. Haihtuminen oli myös huomattavasti 
hitaampaa kuin virtsasta. 

Samassa koesarjassa tutkittiin myös pinnalle levitetystä naudan lietelannasta 
tapahtuvaa ammoniakin haihtumista. Havaittiin, että levitysmäärän ollessa 40-110 kg 
N ha-' haihdunnan suuruus oli noin 16-32 % kokonaistypestä, ja 42-84 % am-
moniumtypestä. Lannan sijoittaminen maahan vähensi haihtumista huomattavasti. 

Rydenin ym. (1987) tutkimusten mukaan ammoniakin haihtuminen laidunnetuilta 
nurmilta vaihteli sääolosuhteiden, vuodenajan ja laitumen hoidon mukaan. Yleisesti 
ottaen sade vähensi haihtumista, mutta maan jälleen kuivuessa ammoniakin 
haihtuminen lisääntyi. 

Tutkimuksissaan Ryden ym. (1987) mittasivat ammoniakin haihtumista niitetystä 
heinästä. Toisessa kokeessa mitattiin haihtumista heinän kuivuessa hyvissä olosuhteis-
sa. Tällöin heinän sisältämästä typestä haihtui ammoniakkina vain alle 0,5 %. Heinää 
pidettäessä huonoissa olosuhteissa, jolloin heinä alkoi hajota mikä johtui mm. suuresta 
kosteudesta, typen haihtuminen oli huomattavasti suurempaa. 70 vuorokauden pituisen 
koejakson aikana typen hävikiksi mitattiin noin 20-50 % heinän sisältämästä 
kokonaistypestä. 

Painin (1990) mukaan ammoniakin haihtumisen määrä saattaa olla lietelannan 
kohdalla karjatalouden ketjusta karjasuoja—lantavarasto— levitys jopa kymmenkertainen 
verrattuna siihen ammoniakin haihtumiseen, joka tapahtuu laidunnuksen aikana. 
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3.4 Ammoniakin haihtuminen maasta ja kasvusta 

Ammoniakkia voi haihtua maasta, maanpinnalla olevista kasvijätteistä ja suoraan 
kasvavista kasveista. Kasvit voivat toisaalta myös ottaa ammoniakkia ilmasta ja 
käyttää sitä aineenvaihdunnassaan. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 51.) 

Tutkimuksia luonnontilaisesta, lannoittamattomasta maasta on tehty hyvin vähän. 
Samoin on tilanne luonnontilassa olevien kasvien kohdalla. (Iserman 1991.) 

Kasvavien kasvien lehdiltä voi vapautua suuriakin määriä ammoniakkia. Toisaalta jos 
ympäröivässä ilmassa on suuri ammoniakkikonsentraatio, kasvit saattavat ottaa 
ammoniakkia sisäänsä lehtiensä ilmarakojen kautta ja käyttää sitä muodostaakseen 
aminohappoja ja proteiineja. Ammoniakin kulkeutumisen suunta ja voimakkuus kasvin 
lehdellä riippuu ammoniakin osapaineesta lehden sisä— ja ulkopuolella. (Schjorring 
1991.) 

Ammoniakin haihtumista kasvista tapahtuu silloin, kun kasvin ammoniakkia 
vapauttava toiminta on nopeampaa kuin ammoniakkia sitova toiminta. Haihtuminen 
lisääntyy kasvin iän ja saatavalla olevan typen lisääntymisen myötä. Myös korkeat 
typpilisäykset aikaisin kasvukauden alussa yhdessä myöhemmin kasvukaudella 
vallitsevien epäsuotuisten kasvuolosuhteiden kanssa saattavat aiheuttaa lisääntynyttä 
ammoniakin vapautumista. (Schjorring 1991.) 

Fysiologiset ja biokemialliset tekijät, jotka vaikuttavat kasvien ammoniakin 
haihtumiseen, ovat huonosti tunnettuja. Samoin on tilanne ilmastollisten ja maaperän 
laatuun liittyvien tekijöiden kanssa. (Schjorring 1991.) 

3.5 Ruokinnan vaikutus am.rnoniakkipäästö Wn 

Eläimen kyky käyttää hyväksi rehun sisältämää valkuaisainetta määrää sen, kuinka 
paljon lannan mukana tulee hyödyntämätöntä typpeä. Typen hyväksikäytön tehokkuus 
on käytännössä yleensä noin 15-25 % (van Vuuren ja Meijs 1987). Tämän verran 
eläimen ravinnossa saamasta typestä muuttuu eläimen hyväksikäytettäväksi. 

Korkea valkuaisaineen saanti rehussa lisää typpiyhdisteiden hyödyntämättömyyttä. 
(Hartung 1991, Kemppainen 1992.) Se kasvattaa erityisesti virtsan typpipitoisuutta 
sekä virtsan osuutta ulosteiden koko typpimäärästä (Kemppainen 1992). 

3.5.1 Nauta 

Arosen (1993) mukaan valkuaisen hyväksikäyttö eri tuotantomuodoissa on tehokkainta 
maidontuotannossa. Seuraavina alenevassa valkuaisen hyväksikäyttöjärjestyksessä ovat 
kananmunantuotanto, siipikarjanlihantuotanto, sianlihantuotantoja viimeisenä, eli tästä 
ryhmästä tehottomin valkuaisen hyväksikäytössä, on naudanlihantuotanto, joskin se 
muuttuu edullisemmaksi, jos otetaan huomioon märehtijän kyky hyödyntää nurmire-
hujen typpeä. Märehtijöillä on typen hyväksikäytön kannalta oleellista, kuinka 
tehokkaasti pötsimikrobit pystyvät sitomaan rehuvalkuaisesta mikrobien hajotustyön 
tuloksena vapautuvan ammoniakin. Se osa typestä, jota mikrobit eivät pysty sitomaan 
mikrobivalkuaiseksi, poistuu naudan elimistöstä ureana virtsan mukana. 



f►a 
Märehtijällä rehun valkuaisaineen hajottaminen poikkeaa paljon yksimahaisista 
eläimistä. Märehtijöiden pötsissä olevat mikrobit hajottavat suuren osan rehun 
sisältämästä valkuaisesta, josta muodostuu pääasiassa ammoniakkia. Mikrobit käyttävät 
syntynyttä ammoniakkia sekä myös aminohappoja ja peptidejä mikrobivalkuaisen 
rakennusaineena. Jos ammoniakkia muodostuu liikaa, ylijäänyt imeytyy verenkiertoon 
ja muuttuu maksassa ureaksi. Jos taas pötsissä on liian vähän ammoniakkia mikrobien 
tarpeisiin, osa ureasta kulkeutuu takaisin pötsiin. (Aronen ym. 1992, Ammoniakförlus-
ter från jordbruket 1991, s. 47.) 

Mikrobivalkuainen virtaa yhdessä ohitusvalkuaisen eli pötsissä hajoamattoman 
rehuvalkuaisen kanssa ohutsuoleen, jossa ne pääosiltaan hajoavat arninohapoiksi ja 
josta ne imeytyvät verenkiertoon. Märehtijät siis hyödyntävät sekä rehun valkuaista 
että pötsissä muodostunutta mikrobivalkuaista. Lypsylehmällä ohutsuoleen tulevasta 
valkuaisesta on yleensä noin 60-80 % mikrobivalkuaista. Kasvavilla naudoilla osuus 
on hieman suurempi. (Aronen ym. 1992, Ammoniakförluster från jordbruket 1991, 
s. 47.) 

Mikrobivalkuaisen muodostaminen pötsissä vaatii myöskin energiaa. Energiaa 
mikrobit saavat pötsissä fermentoituvasta orgaanisesta airneesta, josta suurin osa on 
peräisin rehun hiilihydraateista. Mikäli energian saatavuus on liian pieni suhteessa 
tarjolla olevaan ammoniakkiin, poistuu ylimääräinen ammoniakki siis virtsan kautta 
ureana. (Ahonen ym. 1992, Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 48.) 

Naudoilla typen hyväksikäytön asteeseen pystytään vaikuttamaan lannoitustason 
lisäksi rehukasvin valinnalla sekä väkirehun ja karkearehun keskinäistä suhdetta 
muuttamalla. Tutkimuksissa on ilmennyt, että nurmen typpilannoitustason nostaminen 
tietyllä korjuuasteella heikentää säilörehun typen hyväksikäytettävyyttä. Myöskään 
aikaisin korjatun säilörehun typpeä pötsimikrobit eivät pysty sitomaan kunnolla, joten 
korjuuajankohdan myöhästyttäminen parantaa säilörehun typen hyväksikäyttöä.. Tässä 
on kuitenkin muistettava, että korjuun viivästyminen alentaa säilörehun energiapitoi-
suutta. (Aronen 1993.) 

Sekä maidon— että lihantuotantotutkimusten mukaan säilörehuun perustuvalla 
ruokinnalla rehutypen hyväksikäyttöastetta voidaan parantaa väkirehun osuutta 
lisäämällä. Heinäkasvinurmen vaihtaminen apilaa sisältävään seosnurineen säilörehun 
raaka—aineena vaikuttaa typen hyväksikäyttöastetta parantavasti. (Aronen 1993.) 

Typen hyväksikäyttöön vaikuttavat myös eläinaineksen laatu. Fri eläimillä on rjlainen 
luontainen kyky pidättää typpeä kudoksiinsa. Korkeatuottoinen lehmä pystyy 
käyttämään typpeä paremmin hyödyksi kuin matalatuottoinen lehmä. (Aronen 1993.) 

Säilörehuille on tulossa uusi korjuusuositus, jossa säilörehun korjuuta suositellaan 
myöhästettäväksi 3-4 päivää. Aiemmin säilörehu on pyritty korjaamaan mahdollisim-
man aikaisin, jolloin siinä on valkuaista enemmän kuin lehmä pystyy käyttämään 
hyödykseen. Muutaman päivän lisäyksellä kasvuaikaan pyritään siis parantamaan 
typen hyväksikäyttöastetta. Samalla saadaan sadon määrääkin suurennettua. (Muovinen 
1993.) 

Märehtijöillä on otettu käyttöön uusi valkuaisenarviointijärjestelmä, AAT--PVT-
järjestelmä. Se jakaa märehtijän valkuaistarpeen pötsimikrobien typen tarpeeseen 
(=PTV) ja ohutsuolen kautta eläimen tarpeisiin imeytyviin aminohappoihin (=AAT). 
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PVT, joka kuvaa pötsin typpitasetta, on yhtä kuin pötsissä hajoavan rehuvalkuaisen 
määrä vähennettynä pötsissä muodostuvan mikrobivalkuaisen määrällä. (Aronen ym. 
1992.) PVT—arvon tulisi olla noin nolla. AAT ilmaisee ohutsuolesta imeytyvieu 
aminohappojen kokonaismäärän. (Aronen 1993, Ammoniakförluster från jordbruket 
1991, S. 48.) 

3.5.2 Sika 

Yksimahaisen eläimen rehuvalkuaisen hyväksikäyttö riippuu ennen kaikkea rehun 
valkuaisen aminohappokoostumuksesta ja näiden aminohappojen keskinäisissä 
suhteista. Eläimen saadessa riittävästi kutakin tarvitsemaansa aminohappoa poistuu 
ylimääräinen typpi virtsan mukana. (Syrjälä—Qvist 1993.) 

Sika tarvitsee rehun aminohappoja pääasiassa kudostensa valkuaisaineiden rakeniiti.;ai--~ 
neiksi. Sulamatonta valkuaista poistuu sonnan mukana. Mitä lähempänä aminohappo-
jen määrä on eläimen tarvetta, sitä vähemmän valkuaista hukkaantuu ja sitä 
vähemmän typpeä on virtsassa. (Jongbloed ja Lenis 1992.) 

Rehuvalkuaista voidaan huomattavasti säästää ja typen erittymistä vähentää, jos 
perusrehua täydennetään vain puuttuvilla aminohapoilla, sikojen ruokinnassa lähinnä 
lysiinillä (Syrjälä—Qvist 1993). 

Kun valkuaista annetaan rehun mukana vain tarpeellinen määrä, vähenee virtsan ja 
sonnan typpisisältö noin 20 %. Eläimet pysyvät myöskin terveempinä, kun rehun 
valkuaispitoisuutta lasketaan. (Ammoniakförluster friån jordbruket 1991, s. 48.) 

Easterin ym. (1993) mukaan sian ulosteiden mukana tulevan typen määrää voidaan 
vähentää myös käyttämällä rehussa tiettyjä lisäaineita tai käyttämällä hyödyksi 
menetelmiä muuttaa eläinten geneettistä järjestelmää perinteisin risteytysmenetelmin 
taikka uusin bioteknisin menetelmin. 

3.6 Ammoniakin haihtuminen karjasuoJissa ja hailittirnise estä ui]i c~d:d 

Ammoniakin haihtuminen lannasta alkaa välittömästi sen jälkeen, kun lanta on tullut 
kosketuksiin ilman kanssa. Lannan pinnan ja ilman rajalla on ns. laminaarikerros eli 
n. 1-2 mm paksu liikkumattoman ilman kerros. Sen läpi ammoniakki ja muutkin 
kaasut kulkevat vain diffuntoitumalla ja se on siksi haihtumista hidastava tekijä. 
Laminaarikerroksen paksuus riippuu ilmavirtauksen nopeudesta lannan ympärillä. 
Nopeuden kasvaminen ohentaa laminaarin kerroksen paksuutta, jolloin ammoniakin 
haihtuminen lisääntyy. Laminaarikerroksen olemassaolo vaikuttaa haihtumiseen 
kaikissa niissä lannankäsittelyvaiheissa, joissa lanta on tekemisissä ilman kanssa. 
(Mattila, P. Suullinen tiedonanto. Helsingin yliopisto, maanviljelyskemian ja —fysiikan 
laitos 2.7. 1993, Ammoniakförluster frän jordbruket 1991, s. 4.) 

Muita haihtumisprosessiin vaikuttavia yleisiä tekijöitä karjasuojissa ovat mm. lannan 
sisältämän epäorgaanisen typen määrä, ammoniakin pitoisuus ilmassa ja siihen liittyvä 
ilman vaihtuminen karjasuojassa, ammoniakin haihtumispinta —alan koko, lannan pH, 
ilman lämpötila ja kosteus sekä lannan käsittelymenetelmät karjasuojassa. (Oldenburg 
1991.) Laskelmien mukaan typpitappio karjasuojissa olisi sioilla noin 10 %, naudoilla 
noin 5 % ja siipikarjalla noin 5-10 % lannan kokonaistypestä (Lundin 1988b). 
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Rydenin ym. (1987) mukaan eräästä tutkitusta navetasta (70 friisiläistä lehmää) haihtui 
ammoniakkina ilmaan 1-17 % eläinten päivittäin saaman rehun typestä. Ulosteiden 
sisältämästä kokonaistypestä haihtui puolestaan noin 2-20 %. 

Ammoniakkipaästöjety ehidiiseni en karjasraojissa 

Karjasuojissa ammoniakkia alkaa syntyä välittömästi eläinten ulosteiden tullessa 
tekemisiin ilman kanssa. Ammoniakkipäästöjen vähentämisen tarve korostuu 
karjasuojissa, sillä ammoniakin vaikutukset sekä ekologisiin että karjasuojissa 
oleskelevien eläinten ja ihmisten terveydellisiin seikkoihinn tulevat mo1riH.Inat esille 
etsittäessä syitä ammoniakkipäästöjen väheritämiseksi. Toimenpiteet, joilla pyritään 
vähentämään ammoniakkipäästöjä, voivat kohdistua joko ammoniakin välittömän 
muodostumisen estämiseen karjasuojassa tai siellä jo syntyneen ammoniakin 
ulospääsyn estämiseen ja mahdolliseen keräämiseen. 

Karjasuojissa tapahtuvaan ammoniakin haihtumiseen vaikuttavat monet seikat, kuten 
mm. ilmanvaihto, lämpötila, kosteus, lannan ominaisuudet, karjamäärä ja —laji, 
eläinten syömä rehu, lannanpoistomenetelmä ja lannan viipymä karjasuoja;::sa.— Kar-
jasuojissa tapahtuvaan ammoniakin haihtumiseen virtsalla on määräävä asema, koska 
virtsan urean hajoaminen tapahtuu hyvin nopeasti. "Tällöin on oleellista se, että lanta 
poistetaan karjasuojasta mahdollisimman nopeasti ja virtsa joko erotetaan nopeasti 
virtsakaivoon taikka se sidotaan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti hyvän 
ammoniakinsitomiskyvyn omaavaan kuivikkeeseen. 

Nopean lannanpoiston lisäksi on oleellista se, kuinka puhtaita karjasuojan lannaiipois-
tojärjestelmään kuuluvat pinnat ja eläinten oleskelualueet ovat. Epäsiistit ympäristöt 
pitävät haihduntapinta—alan suurena, mikä edesauttaa ammoniakin haihtumista. 
Tutkimuksissa on havaittu, että pelkkä pintojen puhtaaksi "kaapimi.ncn" , ts. esim. 
koneellinen lannanpoisto raappamaisilla laitteilla, ei vähennä ammoniakin haihtumista 
paljonkaan, vaan suurimmat edut saadaan pesemällä ja huuhtelemalla pinnat puhtaiksi 
(Oosthoek ym. 1990). Yhdysvalloissa on käytössä menetelmä, jossa poistettava lanta 
huuhdotaan veden avulla ulos (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 28). 
Hollannissa on kokeiltu huuhtelemista lannasta erotetun nestefraktion avulla, jolla 
ammoniakin haihtumista on saatu vähennetyksi 70 % verrattuna tilanteeseen, jossa 
huuhtelua ei suoritettu (Heimig 1991). Pesemi:seen ja huuhtelemiseen liittyy veden 
lantaa laimentava vaikutus, jolloin ammoniakki dissosioituu veteen ja ainnioniakizi 
haihtuminen estyy. Yleensä lannan määrä kuitenkin lisääntyy huo nnattavasti, joten 
varastointikapasiteettiakin tarvitaan lisää. Samalla myös levitettävän lannan määrä 
lisääntyy. 

Kuivike 

Kuivikkeen vaikutus lannan arvoon on paljolti riippuvainen k.uivikkr en kyvystä sitoa 
virtsan sisältämää ammoniakkia. Kemppaisen (1987a) tekemän tutkniiuk.scii mukaan 
turpeen ammoniakinsitomiskapasiteetti oli ylivoimainen verrattuna olkeen, kutterinlas-
tuun ja sahanpuruun. Tutkimuksessa turpeen sitomiskyvyksi saatiin 2,3-2,7 % 
ammoniakkia turpeen kuiva —aineesta. Muilla kuivikkeilla sitomiskyky vaihteli 0,4-0,8 
%:n välillä. Kaikilla kuivikkeilla ammoniakin sitomiskyky oli parempi kosteuspitoi-
suuden ollessa 70 % verrattuna tilanteeseen, jossa kosteuspitoisuus oli 1.0 % (vrt. 
vaihteluväli turpeen ammoniakinsitomiskyvyssä). Tutkimuksessa ohran olki pidätti 
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ammoniakkia paremmin kuin kauran olki. Peltolan (1985) tekemässä tutkimuksessa 
turpeen ammoniakin sitomiskyvyksi saatiin 2,5 % ammoniakkia turpeen kuivapainosta 
muiden kuivikkeiden sitomiskyvyn jäädessä alle yhden prosentin. Kemppainen (1987a) 
totesi myös, että kaikki turpeeseen sitoutunut ammoniakki ei ole kasvien käytettävissä, 
vaan noin 15 % ammoniakista ei poistunut edes natriumhydroksidikäsittelyrr j i1L cn. 
Muilla kuivikkeilla vastaava prosenttimäärä oli noin n. 20 %. Määrissä on kuitenkin 
mukana virhe, jonka typen hävikki kokeen aikana tuottaa. 

Kemppaisen (1987a) mukaan kuivikkeiden kosteuspitoisuuden ollessa turpeella ja 
sahajauholla 40 % ja oljella sekä kutterinlastuilla 20 % tarvitaan noin 8 kg turvetta, 
21 kg ohran oikea, 21 kg kutterinporoa ja 38 i g sahajauhoa sitomaan lehmän yhden 
päivän aikana syntyneen virtsan ammoniakki, jonka määrä on noin 120 g päivässä. 

Kuivikkeen vaikutus lannan arvoon ei pelkästään liity sen kykyyn sitoa virtsan 
ammoniakkia. Turpeen muut hyvät ominaisuudet tulevat esiin tarkasteltaessa ii 
hidasta hajoavuutta. Kemppainen (1987b) tutki kuivikkeen vaikutusta sitoutuneen 
typen lannoittavaan vaikutukseen ja totesi turpeeseen sitoutuneen liukoisen typen 
olevan yhtä hyvin kasvien saatavissa kuin väkilannoitteiden liukoisen typen. Toisin oli 
tilanne oljen kohdalla, jonka sisältämästä liukoisesta typestä noin 70 % oli verrattavis-
sa keinolannoitteiden typen saatavuuteen. Sahanpurun kohdalla liukoisesta typestä alle 
60 % oli verrattavissa keinolannoitteiden typen saatavuuteen. Fro johtui turvetta 
huomattavasti nopeammin hajoavien oljen ja sahanpun;jen hajoamiseii aikana 
tapahtuvasta typen immobilisaatiosta hajottamisen suorittavan mikrobirnassan 
biomassaan. Kemppaisen (1987b) laskelmien mukaan oljen korvaaminen turpeella 
lisäsi lannan typpiarvoa turvekuutiota kohti 1,8 kg typpeä. Sahanpuruun verrattuna 
arvonlisäys olisi turvekuutiota kohti noin 2,2 kg typpeä. 

Myös nesteensitomiskyky vaikuttaa kuivikkeiden käytettävyytee.,i. Peltolan (1984) 
tekemässä tutkimuksessa verrattiin turpeen, oljen ja sahajauhon sitomiskykyjä. 
Tulosten mukaan turpeella oli huomattavasti suurempi sitomiskyky kuin muilla 
kuivikkeilla. Tutkimuksissa omaan painoonsa verrattuna turve sitoi 4,5— kertaiscn, olki 
3,5—, kutterinlastut 3,6— ja sahanpuru 1,5— kertaisen määrän nestettä itseensä. Sama» 
tutkimuksen yhteydessä Kemppainen toteaa turpeen ominaisuuksien tulevan paren-  win 
esiin koeolosuhteita huonommissa olosuhteissa. Saatava etu saattaa olla suurempi 
myös, jos lantaa joudutaan levittämään syys— tai talviolosuhteissa. Turpeen huonompi 
vedenpidätyskyky paineessa (paine yli 35 N/cm2) verrattuna muihin kuivikkeisiin 
(Peltola 1985) saattaa olla yksi turpeen käyttämistä rajoittava tekijä. 

Mannisen (1989) suorittamien tutkimusten mukaan ammoniakin haihtumista 
siipikarjasuojissa pystytään vähentämään huomattavasti kiinnittämällä huomiota 
kuivikkeeseen. Turve osoittautui tässäkin tapauksessa ylivertaiseksi. Muut vertailussa 
olleet kuivikeaineet olivat superfosfaatti, kuorike, ja vermikuliitti. Nämä neljä 
kenttäolosuhteissa testattavaa kuiviketta oli valittu Jaboratoriokokeiden perusteella 
viidentoista kuivikkeen joukosta parhaimpina. 

Mannisen (1989) tutkimuksen mukaan turpeen käyttö on myös huomattavasti 
halvempaa verrattuna em. kuivikeaineisiin. 

Pölyävyys on yksi kuivikkeiden huonoista ominaisuuksista. Peltolan ym. (1986) 
tekemien tutkimusten mukaan turpeen käyttäminen kuivikkeena lisäsi navettailman 
pölypitoisuutta. Pelkkää turvetta kuivikkeena käytettäessä pölypitoisuus ilmassa oli 
1,24 mg/m3. Turpeen ja oljen sekoituksella pitoisuus oli 0,53 mglm3, pelkällä oljella 
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0,10 mg/m3, oljen ja sahanpurun sekoituksella 0,24 mg/m3  ja sahanpurulla 0,13 mg/m3. 

Keskiarvopitoisuudeksi tuli 0,67 mg/m3. Peltolan ym (1986) mukaan pitoisuudet jäivät 
kuitenkin alle enimmäispitoisuusrajojen kyseisissä karjasuojissa, vaikkakaan kaikkein 
hienoimman pölyn pitoisuutta ei mitattu. 

IImanvaihto 

Lämpötilan nousu varsinkin kesäaikana aiheuttaa lisääntynyttä ilmanvaihdon tarvetta. 
Kesäaikana raitisilman sisäänotto sikalassa voi olla jopa 15 kertaa suurempi verrattuna 
kylmään talvipäivään (Gustafsson 1988). Tällöin ammoniakin haihtumisherkkyys 
kasvaa, samalla kun lämpötilan nousu aiheuttaa saman ilmiön. ilmanvaihdon 
poistoilman kulku lannan- ja virtsanpoistosysteemien kautta pienentää merkittävästi 
ammoniakin ja muidenkin kaasujen pitoisuutta rakennuksen sisäilmassa. Toisaalta 
poistoilma sisältää kuitenkin suuren määrän ammoniakkia, jonka poistaminen 
vähentäisi päästöjä ilmakehään. (Ammoniakförluster från jordbruket 1.991, s. 26.) 

Lämpötila ja kosteus 

Karjasuojien lämpötilan alentamisella saadaan aikaan ammoniakin vähentynyttä 
haihtumista. Nautojen kylmänsietokyky mahdollistaisi lämpötilan laskun jopa nollan 
tienoille, ja ainakin lihakarjaa voidaan kasvattaa ulkolämpötiloissa suuren osan 
vuodesta. Täysikasvuisilla sioilla minimilämpötila on noin 12-14 °C. Kanoille 
suositeltavin lämpötila on korkein, noin 18-25 °C. (Ammoniakförluster från 
jordbruket 1991, s. 26.) 

Toinen keino ammoniakkipäästöjen pienentämiseksi lämpötilan laskemisen avulla on 
jäähdyttää lantaa lantakouruissa esimerkiksi johtamalla sinne kylmää ulkoilmaa (Am-
moniakförluster från jordbruket 1991, s. 27). Myös itse lantakouruja voidaan 
jäähdyttää käyttämällä lämpöpumppuja, mutta energiankulutuksen ja kustannusten 
kannalta se ei ilmeisestikään ole järkevää. 

Lannan kosteuspitoisuuden muuttaminen eli sen kuiva-ainepitoisuuden muuttaminen 
vaikuttaa ammoniakin syntymiseen ja haihtumiseen kahdella tavalla. Hyvin kuivissa 
olosuhteissa, jolloin lannankin kuiva-ainepitoisuus on hyvin korkea, ammoniakin 
haihtuminen vähenee kuiva-ainepitoisuuden lisääntyessä. Tämän tapahtuman syynä on 
kuivuudesta johtuva mikrobitoiminnan heikkeneminen lannassa. Tässä tapauksessa 
ilman liiallinen kosteus ja sen kuiviketta sekä siihen sitoutunutta lantaa kostuttava 
vaikutus saattaa lisätä ammoniakin haihtumista kuivikepohjilla varustetuissa kanaloissa 
(Gustafsson 1988). Päinvastoin tapahtuu silloin, kun lannan kuiva-ainepitoisuus on 
alhainen. Tällöin kuiva-ainepitoisuuden lisääminen eli lannan kuivattaminen aiheuttaa 
lisääntynyttä ammoniakin vapautumista. Matalissa kuiva-ainepitoisuuksissa lannan 
laimentaminen vedellä eli kuiva-ainepitoisuuden alentaminen edelleen vähentää 
ammoniakin haihtumista. Tällöin myöskin olosuhteet aerobiselle mikrobitoiminnalle 
huononevat, minkä vaikutus ammoniakin haihtumiselle on samanlainen. (Ammoniak-
förluster från jordbruket 1991, s. 27.) 

Aika, jonka lanta on karjasuojassa, vaikuttaa merkittävästi karjasuojan ammoniakkipi-
toisuuteen. Toisaalta itse lannanpoiston aikana ammoniakin määrä nousee ilmassa, 
mikä johtuu lannan sekoittumisesta aiheutuvasta ammoniakin haihtumisesta. Näin 
ollen 1-2 poistokertaa vuorokaudessa on sianlannan kohdalla täysin riittävä määrä 
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(Gustafsson 1988). Kanaloissa, joissa lannanpoisto tapahtuu 	usein toistuvalla 
mekaanisella lannanpoistolla, ammoniakin pitoisuus sisäilmassa on pienempi kuin 
kuivikepohjaisissa kanaloissa. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 2,7.) 

Biosuodattimet 

Karjasuojien ilmanvaihdon poistoilman kautta ulkoilmaan pääsee huomattavia määriä 
ammoniakkia. Poistoilman suodatuksella pystytään kuitenkin väherntämään ratkaise-
vasti näitä päästöjä. Alun perin poistoilman suodatuksella on ollut tarkoitus vähentää 
hajuhaittoja Euroopan voimaperäisimmillä maatalousalueilla. Ekologisten vaikutu:;ten --
sa takia myös ammoniakki on tullut mukaan, kun on mietitty suodattimien käyttöä 
kaasujen poistossa. Periaatteena biologisessa suodatuksessa on imeyttää poistoilmassa 
oleva ammoniakki orgaaniseen suodatinmateriaaliin, jossa mikrobien toiminnan 
tuloksena ammoniakki muuttuu suurimmaksi osaksi orgaaniseen muotoon, osaksi 
nitraatiksi. Jotta mikrobien olosuhteet olisivat mahdollisimman edulliset, ori 
suodattimen kunnollisen toiminnan kannalta suodatinmateriaalissa oltava riittävän 
korkea kosteuspitoisuus. Myöskään liian korkeita taikka alhaisia lämpötiloja ei saisi 
esiintyä. Suodatinmateriaalina käytetään yleensä turvetta, koska sillä on hyvä kyky 
pidättää kosteutta. Turpeen seassa käytetään myös jotakin kuohkeuttavaa materiaalia, 
kuten kanervanvarpuja tai kuusenrisuja. (Rodhe ym. 1986.) Muina suodatinmateriaa-
leina voidaan käyttää esimerkiksi humuspitoista maata ja kompostoituvaa eloperäistä 
materiaalia, kuten puunkuorta (Zeisig 1987). (Ks. kuva 4.) 

pääilmakanava II  , Pölysuodatin 

Turve + kanerva 

Kuva 4. Biosuodatin (Claesson ja  
Ste/neck 1991, s. ?..9). 

Suodatinmateriaalin pöyhiminen ja kääntäminen on suoritettava muutaman kuukauden 
välein, jolloin samalla puhdistetaan myöskin ennen varsinaista suodatinta oleva 
pölysuodatin. Ruotsissa tehdyissä kokeissa on biosuodattimella saavutettu hajujen 
kohdalla talviaikana noin 50 %:n vähentyminen, kesällä tulokset eivät olleet yhtä 
hyviä. Syynä kesäaikaisiin huonoihin tuloksiin tutkimuksen tekijät esittävät 
ilmavirtauksen suurempaa määrää kuin talvella, jolloin ilmamäärä oli suodattimen 
pinta—alaan nähden liian suuri (maksimi on noin 300 m3/m2  tunnissa, suodatinkerrok-
sen paksuus 50 cm). Myöskään suodattimen paksuus ei ollut ohjeiden mukainen 50 
cm. Nämä molemmat seikat aiheuttivat suodatettavan ilman liian lyhyen kontaktiajan 
suodatinmateriaalin kanssa. (Rodhe ym. 1986.) 

Hollantilaisessa tutkimuksessa (Scholtens ja Denimers 1990) suodatinmateriaaleina on 
käytetty turpeen ja kanervan sekoituksen ohella myös kompostin ja kaarnan 
sekoitusta. Kompostin sisältöä ei tässä yhteydessä ole tarkemmin selitetty. Tässä 
tutkimuksessa sikaloista tulevan ilman suodattamisen seurauksena kumpaakin 



suodatinmateriaalityyppiä käyttäen ammoniakkipäästöt vähenivät 85 % tai enemmän 
ja hajutkin 75 % tai enemmän. Kompostimuotoisen suodattimen läpi voidaan em. 
tutkimuksen mukaan johtaa jopa 50 % enemmän ilmaa neliömetriä kohti kuin 
turvesuodattimen tuloksen ollessa yhtä hyvä. Edelleen saman tutkimuksen mukaan 
kompostimuotoista suodatinta käyttäen suodattimen pinta-ala saadaan pienemmäksi 
verrattuna samantehoiseen turvesuodattimeen. Suodatinmateriaali on huuhdeltava 
vedellä tietyin väliajoin suodattimessa olevaan veteen kertyneen typen (ammonium, 
nitraatti, nitriitti) poistamiseksi (Scholtens ym. 1987). 

Biologinen märkäsuodatus 

Poistoilman biologisessa pesusysteemissä (biologinen märkäsuodatus) ilmasta 
poistetaan esimerkiksi ammoniakkia ja/tai hajuyhdisteitä osittain poistettavien 
yhdisteiden sitoutuessa veteen, osittain mikrobiologisen hajotuksen kautta. Biologinen 
pesusysteemi on yleensä biosuodatusta tehokkaampi (Rodhe ym. 1986, Ammoniakför-
luster från jordbruket 1991, s. 29). 

Märkäsuodatuksessa puhdistettava ilma johdetaan suodattimen alakautta sisään, minkä 
jälkeen se kulkee suodattimen täytemateriaalin läpi ylös samalla kun vettä ruiskutetaan 
suodattimelle ylhäältäpäin (ks. kuva 5). 

Ilma ulos 

Vedenerotin I I 
	 Veden kierrätys 

Vesisuih - -i 	t 11th 
kuttimet 	//'i jl 	 (' j 
- -_- p';*• w -iW 

~ 	 r Kuva 5. Biologinen märkäsuodatus-
laitteisto, biokolonni (Claesson ja 
Ste/neck 1991). 

Ilman, veden ja suodattimen keskinäisen kosketuksen on oltava mahdollisimman hyvä. 
Siitä syystä suodatinmateriaalin tulisi olla mahdollisimman suuren pinta-alan omaava. 
Ilmassa oleva ammoniakki liukenee ruiskutettavaan veteen. Veteen ja suodattimen 
pinnoille alkaa muodostua mikrobien määrän kasvamisen takia biologisesti aktiivista 
massaa. Tässä mikrobimassassa tapahtuu ammoniumin nitrifioitumista. Typpeä 
sitoutuu myös mikrobeihin niiden biomassan kasvaessa. Veden pH:n tulee olla alle 
7,8, jotta ammoniakki siihen liukenisi, mutta mieluummin yli 7,0, jotta nitrifikaatiolla 
olisi suotuisat edellytykset. Hajuja tuottavat yhdisteet hajoavat samalla, jolloin 
muodostuu mm. hiilidioksidia ja vettä. (Scholtens ja Demmers 1990.) 

Märkäsuodattimen vesi kiertää systeemissä. Vesi on vaihdettava säännöllisesti siihen 
kertyneen ammoniumin ja nitraatin suuren pitoisuuden takia. Myös muodostuneen 
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mikrobimassan ylimäärän poistamisella parannetaan suodattimen toimintaa. (Scholtens 
ja Demmers 1990.) 

Teollisuudessa on käytetty samansuuntaisia menetelmiä pyrittäessä poistamaan pois-
toilmassa olevia kaasuja, lähinnä hajuyhdisteitä, ja näitä menetelmiä on pyritty 
soveltamaan karjatalouteenkin. Teollisuudessa vallitsevat olosuhteet poikkeavat 
kuitenkin karjatalouden olosuhteista suuresti. Teollisissa prosesseissa ilman virtauksen 
määrä on suhteellisen pieni ja ilmassa olevien yhdisteiden määrä suuri, kun 
karjasuöjissa vallitsevat useimmiten päinvastaiset olosuhteet (Rodhe ym. 1986). Myös 
karjasuojien korkeat pölypitoisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia suodattimien 
toiminnassa (Lundin 1988b). 

Muita menetelmiä ammoniakin poistamiseen ilmasta 

Absorptio 

Absorptiossa kaasumolekyylit tuodaan kontaktiin absorptioaineen kanssa, jolloin kaasu 
liukenee absorptioaineeseen. Absorptioaine on ammoniakilla yleensä vesi, koska 
ammoniakki liukenee veteen hyvin helposti. Absorptio tapahtuu kaasujenpesulaitteessa. 
(Gustafsson ja Mårtensson 1986.) 

Pearson (1989) on tutkinut pesusysteemejä, joissa karjasuojan ilma kiertää suodattimen 
kautta. Vaikka ilma kiertääkin suodattimen kautta ja puhdistuu, on uutta raitista ilmaa 
otettava kiertoon mukaan. Jatkuvan kierron aikana puhdistustulokseksi on saatu 90 % 
pölystä ja 60 % ammoniakista. Myös hiilidioksidin kohdalla saavutettiin pitoisuuden 
alenemista. Hiilidioksidin määrän aleneminen märkäsuodatuksen seurauksena saattaa 
vähentää ilmanvaihdon tarvetta karjasuojassa. Pearsonin (1989) mukaan pesuri on 
paras mahdollinen menetelmä myös hajujen poistamiseen, kun se kytketään 
karjasuojan poistoilmasysteemiin. 

Pesureissa ilman puhdistumisen tuloksena käytetystä vedestä syntyy sekundaarinen 
jäteongelma. Lähdekirjallisuudessa ei ole ollut viitteitä siitä, mitä syntyvälle jätteelle 
tehdään. Luultavasti kuitenkin syntyvä vesi voidaan johtaa lietelantasäiliöön ja sitä 
kautta palautetaan ravinteet takaisin kiertoon levityksen yhteydessä. 

Kemosorptio 

Hieman vastaavanlainen systeemi kuin edellä esitetty veden kykyyn absorboida 
ammoniakkia perustuva märkäsuodatin on kemosorptioon perustuva laite. Siinä veden 
tilalla käytetään jotakin kemiallista reagenssia, joka sitoo itseensä ilmasta poistetta-
vaksi halutun aineen. Tämä kemikaali sijoitetaan suodattimen keskellä olevaan 
täytemateriaaliin. Toimintaa voidaan tehostaa vesisuihkutuksella. Ammoniakin 
poistossa voidaan käyttää esimerkiksi fosfori— tai rikkihappoa. Käytetty sidosaine 
muodostaa sijoitusongelman. (Gustafsson ja Mårtensson 1986.) Ruotsissa tehdyissä 
kokeissa on havaittu 50-80 %:n ammoniakkipitoisuuden aleneminen karjasuojan 
poistoilmassa tällaisen suodatuksen seurauksena. Suurempi poistoteho vaatii kuitenkin 
paksumman suodatin— ja sitoutumiskerroksen, minkä takia on käytettävä suurempaa 
painetta ja tehokkaampaa puhallinta. (Gustafsson ja Mårtensson 1986.) 



Kondensaatio 

Tässä menetelmässä ilmasta poistettava kaasu saatetaan joko nestemäiseen tai 
kiinteään olomuotoon laskemalla lämpötilaa, jolloin aineen kerääminen pois on melko 
yksinkertaista. Ammoniakin kiehumispiste on -33 °C, minkä takia se soveltuisi tämän 
ominaisuutensa puolesta tällaisen menetelmän kohteeksi. Kuitenkin tällaisena menetel-
män aiheuttamat kustannukset ja energian kulutus ovat ilmeisesti liian suuria. 
(Gustafsson ja Mårtensson 1986.) 

Adsorptio 

Adsorptiossa ilma johdetaan mikrohuokosia sisältävän massan läpi, jolloin kaasumole-
kyylit kiinnittyvät massan pinnoille molekyylien ja pinnan välisten fysikaalisten ja 
kemiallisten sidosvoimien seurauksena. Ammoniakin kohdalla yksi sopiva adsorp-
tiomateriaali on hiili. (Gustafsson ja Mårtensson 1986, Laukkanen ja Ylä-Mononen 
1992, s. 22.) 

Otsonointi 

Otsonin lisäys vähentää ammoniakin pitoisuutta ilmassa, sillä otsoni hapettaa 
ammoniakin ammoniumnitraatiksi. Otsonia tarvitaan reaktiossa ylimäärin ja sen 
seurauksena ylijäänyt reagoimaton otsoni poistuu ilmakehään. (Gustafsson ja 
Mårtensson 1986.) 

3.7 Ammoniakin haihtuminen lannan varastoinnin aikana ja 
haihtumisen estäminen 

3.7.1 Yleistä 

Lannan talteenoton ja varastoinnin aikaiseen ammoniakin haihtumiseen vaikuttavat 
mm. lannan käsittely- ja säilytystapa sekä varastointiajan pituus. Myöskin muut 
toimenpiteet, kuten kuivikkeiden taikka lisäaineiden käyttö vaikuttavat typen 
haihtumiseen. (Keränen ja Niskanen 1987, s. 12.) 

Suomessa lannan talteenotossa käytetään pääasiassa kuivalanta- ja lietelantamenetel-
miä (Keränen ja Niskanen 1987, s. 12). Kemppaisen (1986, s. 6) tekemän haastattelu-
tutkimuksen mukaan arvioidaan, että Suomessa sianlannasta runsaat 40 % ja 
naudanlannasta noin 80 % käsitellään ja varastoidaan kuivalantamenetelmällä. 
Vastaavasti lietelantamenetelmän osuus on s.ianlannalla lähes 60 % ja naudanlannalla 
noin 20 %. 

3.7.2 Kuivalanta 

Kuivalantamenetelmä on yleisin lannan varastointi- ja käsittelymenetelmä nautatiloil-
la. Kuivalantamenetelmässä virtsa voidaan erottaa lannasta ja johtaa erilliseen virtsa-
kaivoon, taikka virtsa ja kiinteä lanta ovat yhdessä sidottuna kuivikkeisiin. (Keränen 
ja Niskanen 1987, s. 13.) 
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Kuivalantamenetelmässä lannan seassa on kuivikeainetta, joita yleisimmin ovat olki, 
rahkaturve ja sahanpuru. Kuivikkeen tehtävänä on sitoa virtsaa ja sen ravinteita. Kui-
vikemateriaalien kyky pidättää ravinteita itseensä on hyvin erilainen. (Kemppainen 
1987.) Tässä suhteessa rahkaturve on ylivoimainen verrattuna muihin kuivikeaineisiin 
(Kemppainen 1987, Kirchmann 1988a). Tämä johtuu mm. turpeen happamuudesta, 
jolloin ammoniakin haihtuminen vähenee, sekä siitä, että turve hajoaa hitaasti. Tällöin 
turpeeseen sitoutunut typpi ei muutu vaikealiukoiseksi toisin kuin esim, olkeen 
sitoutunut typpi. Nopeasti hajoavaan olkeen sitoutunut typpihän muuttuu vaikealiukoi-
seksi jouduttuaan mikrobisolujen rakennusaineeksi. Turve sitoo ammoniakin 
ammoniumtypeksi, joka on kasveillekin välittömästi käytettävissä. (Kemppainen 
1992.) 

Kuten aiemmin on jo tullut esille, lannan pH vaikuttaa ammoniakin haihtumiseen. 
Samoin myös lämpötilalla ja ilman kosteudella on vaikutuksensa. 

Myöskin lannan hiili/typpi —suhde vaikuttaa ammoniakin vapautumiseen. Jos suhde on 
pieni, alle 20, ammoniakkia haihtuu herkästi, sillä tällöin mikrobeilla ei ole tarpeeksi 
energialähteitä, jotta ne pystyisivät sitomaan epäorgaanista typpeä oman biomassansa 
kasvattamisen kautta. Toisaalta suhteen ollessa yli 20 typen sitoutumista tapahtuu ja 
typpi on sitä enemmän haihtumattomassa muodossa mitä korkeampi C/N —suhde on. 
(Kirchmann 1985.) 

Oljen käyttö kuivikkeena saattaa aiheuttaa lisääntynyttä ammoniakin haihtumista, sillä 
sen kuohkeuttava vaikutus ja sen hajotessa syntyvä lämpö saavat aikaan suotuisat 
olosuhteet haihtumiselle (Kemppainen 1992). Lannan kompostoituminen eli 
hajoaminen aerobisissa olosuhteissa (palaminen) on yksi tärkeimmistä kuivalannan 
ammoniakin haihtumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Varsinkin suurissa kuivalantakasoissa on, mikäli lannan sekoittamista ei tapahdu, sekä 
aerobeja että anaerobeja alueita. Hapellisissa olosuhteissa hajottajamikrobeilla on 
edulliset olosuhteet. Niiden kiihtynyt toiminta aiheuttaa lämpötilan sekä pH:n 
muutoksia. Yhdessä liian alhaisen C/N —suhteen kanssa nämä tekijät aiheuttavat 
ammoniakin haihtumisen kasvamista. 

Anaerobit alueet sijaitsevat lantakasan keskellä. Anaerobinen hajotustoiminta johtaa 
suurempaan ammoniumtyppimäärään kuin aerobisissa olosuhteissa tapahtuu. 
Aerobisissa olosuhteissa varastoidun lannan jäljellä oleva typpi on pääasiassa (90 %) 
orgaanisessa muodossa, kun taas anaerobisissa olosuhteissa typpi on 50-70 
prosenttisesti ammoniummuodossa lopun ollessa orgaanisesti sidottua. Anaerobit 
olosuhteet vallitsevat useimmiten myöskin lietelannassa. Siellä typen esiintyminen 
runsaassa ammoniummuodossa on edellämainitun kaltainen. (Kirchmann 1988.) 
Anaerobisesti varastoituneen lannan sisältämä suuri määrä ammoniumtyppeä tekee 
tällaisesta lannasta hyvän lannoitteen. Kuitenkin levityksen aikana vaara typen 
haihtumiselle on suuri, ellei lantaa mullata välittömästi. Aerobisesti varastoidun lannan 
typpi sitävastoin on pääosin orgaanisesti sitoutunutta, minkä takia sen lannoitusvaiku-
tus on lyhyellä tähtäimellä huonompi, mutta pitkäaikaisempi kuin ammoniumtypen. 
(Kirchmann 1988.) Aerobisesti varastoidun lannan pH on yleensä suurempi ja C/N — 
suhde yleensä pienempi kuin anaerobisissa olosuhteissa varastoidun (Kirchmann 
1988). 

pH:n huomattavaa nousua tapahtuu myöskin virtsan urean hajotessa. pH saattaa 
nousta jopa yhdeksän tuntumaan. Tällöin ammoniakin haihtumiselle on edulliset 
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olosuhteet, joka aiheuttaa edellä jo mainitun urean roolin karjasuojien ammoniakki— 
päästöjen päälähteenä. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 5.) 

Typen haihtumistappioita laskettaessa on havaittu, että ammoniakin haihtumista 
kuivalannasta varastoinnin aikana tapahtuisi sian ja naudan kohdalla noin 20 % ja 
kananlannasta noin 10 % (Lundin 1988b). Kirchmannin (1985) mukaan typen hävikki 
kuivalannasta varastoinnin (4-7 kk) aikana on yleisesti 10-50 %, riippuen mm. 
varastointiajan pituudesta, kuivikkeen laadusta ja määrästä. Keräsen ja Niskasen 
(1987, s. 13) mukaan arvioidaan kuivalannan varastoinnin aikana haihtuvan noin 
25 % kokonaistypestä ammoniakkina. 

Ammoniakin haihtumisen estäminen kuivalantaloissa 

Kuivalannan varastoinnin aikaiset typpitappiot ovat yleensä suuremmat kuin 
lietelannan. Kiinteän lannan varastoinnissa on oleellista mm. se, erotetaanko virtsa 
omaan säiliöönsä. Tehokkaassa virtsanerotuksessa päästään virtsan talteenotossa noin 
75 % :iin, huonosti toimivassa erotuksessa vain noin 25 % saadaan talteen. 
Erottamistehokkuus riippuu ainakin karjasuojan teknisistä rakenteista ja talteenottota-
voista. Jos virtsa erotetaan virtsasäiliöön, on haihtumisen estämisen kannalta edullista, 
jos säiliö on kannellinen. Mahdollisimman tiivis kansirakennelma voi estää typen 
haihtumisen lähes kokonaan varastoinnin aikana. Kannen olemassaolo on tärkeää 
myöskin eläinten ja ihmisten turvallisuuden kannalta. Jos virtsaa ei eroteta virtsa—
kaivoon, on kuiviketurpeen käyttäminen kuivikkeena paras tapa sitoa virtsa ja sen 
ravinteet. 

Lantavaraston täyttäminen tapahtuu yleensä päältäpäin siten, että tuorein lanta on 
päällimmäisenä, taikka sivustapäin, jolloin tuorein lanta työnnetään edellisen lannan 
jatkoksi. Lantalan täyttäminen alhaaltapäin mahdollistaisi tuoreimman lannan 
eristämisen ympäröivästä ilmasta. Pohjimmaisena sillä olisi vähähappiset olosuhteet, 
jolloin kompostoituminen ja ammoniakin haihtuminen estyisivät mahdollisesti 
tehokkaastikin. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 34.) 

Kuivalannan varastoinnin aikana tapahtuvan kompostoitumisen estäminen vähentää 
ammoniakin haihtumista. Lantakasan tiivistäminen luo kasaan laajemmalle alueelle 
vähähappiset olosuhteet, jolloin aerobisten mikrobien toiminta heikkenee eikä 
kompostoitumista tapahdu kunnolla. Lannan hiili/typpisuhteen nostaminen parantaa 
myöskin mahdollisuuksia typen säilyttämiseksi (Kirchmann 1985). Kirchmann (1988) 
on tutkimuksissa havainnut typen hävikin olleen haihtuneen ammoniakin muodossa 
201 vuorokauden varastoinnin jälkeen 44 % kokonaistypestä lannalla, jonka C/N — 
suhde oli 18, ja 10 % kokonaistypestä lannalla, jonka C/N —suhde oli 36. 

Lantalan kattamisella on sekä vesien— että ilmansuojelun kannalta merkittävä asema. 
Kuivalantavarasto vaatii kunnollisen katon ja lattian, jotta sade ei pääse huuhtomaan 
lantaa ja/tai lannan ravinteita vesistöihin. Samalla säästyy virtsakaivon varastointika-
pasiteettia ja levitystyötä. (Kemppainen 1986.) Seinät ja katto estävät paitsi sateen ja 
auringonpaisteen, myös tuulen vaikutusta varastoitavaan lantaan. 

Pienempien lantakasojen peittämisellä on myös mahdollista estää ammoniakin 
haihtumista kuivalannan varastoinnin aikana. Peittämiseen voitaisiin käyttää esim. 
olkea, muovikalvoa tai muuta suojapeitettä. Lannan lisääminen aiheuttaa kuitenkin 
suuria vaikeuksia peittämiselle, joten se soveltuisikin parhaiten kasoille, joiden 
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täydentäminen tapahtuu harvoin tai joihin ei enää lisätä lantaa, taikka kasoille, joiden 
täydentäminen tapahtuu alhaaltapäin. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 34.) 
Varsinkin pelloilla varastoitava lanta (lantapatterit) olisi syytä peittää, sillä samalla 
estettäisiin sateen lannan ravinteita huuhtova vaikutus. 

Vaikka lannan varastointiajan lisääminen kasvattaakin ammoniakin haihtumista, on 
sillä kuitenkin merkittävä asema estettäessä typen huuhtoutumista ja haihtumista 
levityksen yhteydessä levitettäessä epäedullisina aikoina. Lannan ravinteideii 
hyväksikäyttäminen mahdollisimman nopeasti kasvien ravinteina on kuitenkin 
järkevää, joten liian pitkät varastointiajat olisi pyrittävä estämään. 

Kuivalannan laimentaminen 

Kuivalannan muuntaminen lietelannaksi antaisi ne lietelannan edut, jotka johtuvat 
varsinkin varastoimisen aikaisista pienemmistä typpitappioista verrattuna kuivalannan 
varastoimiseen. Kun laimentaminen tehdään jo ennen varastoimisen alkamista, saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman suuri typen säästyminen varastoinnin aikana. 
Lietelannan varastoinnin ja levityksen aikana on myös mahdollista estää ammoniakin 
haihtumista paremmin kuin kuivalannalla. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, 
s. 35.) 

Siipikarjan lannan kuivattaminen 

Koska virtsahappo hajoaa hitaammin kuin urea ja koska urean ja virtsahapon 
hajoaminen eivät tapahdu kuiva—ainepitoisuuden ollessa suuri, on mahdollista nopean 
kuivatuksen avulla estää virtsahapon hajoaminen ja sitä kautta vähentää ammoniakin 
haihtumista siipikarjan lannasta. Lannan kuiva—ainepitoisuus tulisi olla vähintään 80%. 
Kuivattamiseen kuluu kuitenkin huomattavasti energiaa. (Ammoniakförluster från 
jordbruket 1991, s. 36.) Kuivikepohjaisissa siipikarjakasvattamoissa kuivikkeen 
pitäminen riittävän kuivana estää ammoniakin haihtumista. 

Lisäaineiden käyttäminen ammoniakin haihtumisen estämisessä 

Kirchmann ja Witter (1988) ovat kokeilleet turpeen, zeoliitin ja kivijauhon (basaltti) 
käyttämistä estämään ammoniakin haihtumista kuivalannasta varastoinnin aikana. 
Tulosten mukaan turve on paras materiaali sitomaan itseensä ammoniakkia. Sen hyvät 
sitomisominaisuudet johtuvat sen happamuudesta, pienestä emäskyllästysasteesta ja 
suuresta kationinvaihtokapasiteetista. Turpeen käyttäminen vähensi ammoniakin 
haihtumista 24 %. Zeoliitti sitoo hyvin ammoniumia, mutta huonosti ammoniakkia. 
Sen, kuten basaltinkin, pH—arvo on lähes 10. Molempien emäskyllästysaste on huono. 
Ammoniakin haihtumista zeoliitti vähensi 1,5 %. Basaltti ei kyennyt vähentämään 
ammoniakin haihtumista, vaan se lisäsi haihtumista lähes 30 %. Haihtumisen 
lisääntyminen johtui ilmeisesti basaltin huonosta kyvystä sitoa ammoniakkia sekä sen 
ominaisuudesta nostaa lannan pH—arvoa. 
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Virtsa 

Suomessa noin 42 %:ssa kuivalantaloista virtsa erotetaan erilliseen virtsakaivoon. 
Kuivalantamenetelmällä lantansa varastoivilla tiloilla erillinen virtsakaivo on 53 %:lla 
tiloista. (Kemppainen 1986.) Mikäli virtsakaivossa on tiivis kansi, jäänee typen 
haihtuminen noin kymmenen prosentin tuntumaan (Keränen ja Niskanen 1987, s. 17). 
Virtsan urean nopea hajoaminen johtaa ammoniumin muodostumiseen ja virtsan pI-I-
arvon nopeaan kohoamiseen. Tällaisissa olosuhteissa ammoniakkia haihtuu nopeasti, 
ja typpitappiot nousevat varsinkin avonaisissa virtsasäiliöissä helposti noin viiteen-
kymmeneen prosenttiin. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 5.) Kemppaisen 
(1985) mukaan virtsakaivon tulee olla vesi— ja ilmatiivis. Ilmatiiviissä kaivossa syntyy 
tasapaino nesteeseen liuenneen ja ilmassa olevan ammoniakin välillä. Tämä tasapaino 
estää ammoniakin lisähaihtumista. Huonosti katettuun kaivoon ei tasapainoa muodostu, 
vaan virtsan ammoniakki haihtuu ilman vaihtumisen myötä. 

Virtsan levitys 

Korkea pH, matala hiili/typpi —suhde sekä korkea ammoniumtyppimäärä (yli 90 %) 
virtsassa aiheuttavat sen, että ammoniakin haihtuminen levitettävästä virtsasta tulee 
hyvin suureksi vaikka kontakti maahiukkasiin olisikin hyvä. (Lundin 1988a, s. 18, 
Kemppainen 1986.) Virtsan levityksen yhteydessä tapahtuvaan ammoniakin 
haihtumiseen ja sen ehkäisemiseen pätevät suunnilleen samat seikat kuin lietelannan 
levitykseenkin (Lundin 1988b). 

Purukuivikemenetelmä 

Tästä menetelmästä ei ole saatavilla ainakaan Suomessa virallisia tutkimustuloksia, 
joten menetelmän toimintaa ja sen seurauksia ei tässä yhteydessä ole mahdollista 
tarkastella kovinkaan tarkasti. "Envistim" on vain yksi vaihtoehto tässä menetelmässä 
käytettävistä mikrobiologisista valmisteista. Tämän lisäksi on Suomessa saatavilla 
ainakin kahden muunkin valmistajan tuotetta. Niiden sisällöstä ja sisältöjen eroista ei 
ole saatavilla tietoja. (Uusitalo, P. Suullinen tiedonanto. Lounais—Suomen osuus-
teurastamo, Forssa 30.7. 1993.) 

Purukuivikejärjestelmä perustuu eläinten pitämiseen entsyymiseoksella käsitellyn, noin 
40-60 cm paksun kuivikepatjan päällä. Kuivikkeena on yleisesti käytetty karkeaa 
sahanpurua ja siitä onkin eniten olemassa käytännön kokemusta. Penttilän (1993) 
mukaan Keski—Euroopassa tehtyjen kokeilujen perusteella olki lyhyeksi silputtuna voi 
korvata sahanpurun käytön. Haketta voidaan käyttää sellaisenaan nautakarjalla tai 
karkeana lisäaineena muiden kuivikkeiden joukossa. Turve yksin ja oljen kanssa 
sekoitettuna on liian tiivis, mutta hakkeen kanssa sekoitettuna toimiva. Suomessa on 
kokeiltu ainakin osittain menestyksellisesti puunkuorta kuivikeaineena. 

Entsyymiseos sisältää mikrobitoimintaa tehostavaa entsyymiä ja ravinteita. Sen 
tarkoituksena on kiihdyttää kompostoitumista, minkä seurauksena kompostissa oleva 
typpi sitoutuu mikrobimassaan. Voimistuneen mikrobitoirninnan seurauksena 
ammoniakin haihtuminen vähentyisi ja mm. hajuyhdisteitä hajoaisi, jolloin hajuhaitat-
kin vähenisivät. (Uusitalo, R. 1991.) 
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Prosessi tarvitsee runsaasti happea, joten kuivikepohjan ilmavuudesta on pidettävä 
huolta. Pohja on käännettävä kerran viikossa tai useamminkin, sillä muuten pohja 
vettyy ja kompostoituminen lakkaa. Kerran kuukaudessa pohja käännetään perusteelli-
semmin. Kääntöjen yhteydessä lisätään entsyymiseosta. Hyvin hoidettuna järjestelmä 
toimii porsailla parikin vuotta, lihasioilla 4-6 parttiaa ja joutilasemakoilla vuoden. 
(Penttilä 1992, Uusitalo, R. 1991.) Alkujaan systeemiä on sovellettu pääasiassa sikojen 
kasvatuksessa, mutta entsyymikuivikkeen päällä voidaan pitää sikojen lisäksi myös 
lihanautoja ja vasikoita, siipikarjaa ja hevosia. Menetelmää on käytetty parinkymme-
nen vuoden ajan Japanissa ja muuallakin Kaukoidässä, josta se on noin viisi vuotta 
sitten tullut Eurooppaan. Suomessa kokemuksia entsyymikuivikemenetelmästä on 
parin vuoden ajalta. (Penttilä 1992.) 

Suomessa ei ole tehty menetelmää koskevia tutkimuksia, mutta Hollannissa ja Iso—
Britanniassa tehtyjen tutkimusten mukaan kuivikepatjassa tapahtuu normaalia 
kompostoitumista eli orgaanisen aineksen hiiltä, vetyä ja happea muuttuu hiilidioksi-
diksi, vedeksi ja lämmöksi. Kuivikepatjassa oleva typpi muuttuu ureatypestä 
ammoniakiksi, nitraatiksi ja mikrobivalkuaiseksi sekä typpikaasuksi. (Uusitalo, R. 
1991.) Koivusen (1992) mukaan lannan määrä vähenee noin 80-90 % lietelantaan 
verrattuna, ammoniakin määrä noin 70 %. Lannan määrän vähentyminen johtuu 
lähinnä veden haihtumisesta. Saadun kompostin typpi on Koivusen (1992) mukaan 80 
prosenttisesti orgaanisessa muodossa lopun ollessa ammoniumtyppenä. 

Menetelmän eräänä huonona puolena pidetään sen huomattavasti suurempaa 
työvoiman tarvetta kuin lietelantajärjestelmässä. Tutkimuksen ja kokemuksen 
puuttumisen takia ei esimerkiksi eläinten ja ihmisten terveyteen liittyvistä seikoista ole 
tarkkaa tietoa. (Penttilä 1992.) 

Groenstein ym. (1993) tutkivat purukuivikejärjestelmän toimivuutta kandenlaisessa 
tapauksessa neljän kuukauden ajan. Suurimmat erot näiden välillä löytyivät 
sahanpurun koossa, kuivikkeen määrässä sikaa kohti ja viikottaisen hoidon suorittami-
sessa. Ensimmäisen järjestelmän kuivikekerroksen paksuus oli 40 cm ja sitä käsiteltiin 
Envistim—valmisteella viikoittain kuivikepohjan hoidon yhteydessä. Toisen menetel-
män kuivikekerroksen paksuus oli 70 cm ja sitä käsiteltiin Bactostim—valmisteella 
viikoittaisen hoidon yhteydessä. Kokeissa havaittiin, että kuivikepohjasta vapautui 
huomattavia määriä typpioksiduulia (N20) anaerobeissa olosuhteissa. Typpioksiduulin 
vapautuminen lisääntyi myös kuivikepohjaa tiivistettäessä. Viikoittaisen kuivikepohjan 
hoidon yhteydessä havaittiin ammoniakkikonsentraatioiden nousevan ilmassa 
molempien menetelmien kohdalla. Yleensäkin mitä pidemmälle ajassa mentiin, sitä 
enemmän ammoniakkia haihtui. Tämän katsottiin johtuvan lannan määrän lisääntymi-
sestä kasvatuksen aikana. 

Typpioksidin (NO) vapautuminen oli tasaista, joskin haihtumisen määrä väheni ajan 
myötä. Myös sen vapautuminen lisääntyi viikoittaisen hoidon yhteydessä. Typpioksi-
duulina typpeä vapautui molemmissa menetelmissä koko tutkimusaikana paljon 
enemmän kuin ammoniakkina. 

Tutkimuksessa käytettiin vertailuna 1ihasikakasvattamoja rakolattialla varustettuina. 
Niistä oli mitattu ammoniakkina haihtuneen typen määräksi 0,69 ja 0,82 kg N 
kasvatuskauden aikana. Tutkimuksen mukaan niistä ei vapaudu typpioksidia taikka 
typpioksiduulia, sillä niissä ei tapahdu nitrifikaatiota eikä :',;nitrifikaatiota. Purukuivi-
kejärjestelmästä haihtui ammoniakkia ensimmäisessä menetelmässä 7 ja 22 % 
vähemmän, ja toisessa menetelmässä 49 ja 57 % vähemmän kuin vertailukasvatta- 
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moissa. Typen haihtuminen oli kuitenkin kokonaisuudessaan suurempaa purukuivi-
kesysteemeissä kuin vertailukasvattamoissa. Taulukkoon 7 on koottu kokeen tuloksia. 

Taulukko 7. Ammoniakin, typpimonoksidin ja typpioksiduulin vapautuminen sian 
lietelannasta sikaa kohti (kg N) (Groenstein ym. 1993). 

Menetelmä 1 	 Menetelmä 2 

NH3  0,64 0,35 
NO 0,10 0,04 
N20 0,80 0,60 

Thelosen ym. (1993) tutkivat myös kahden purukuivikemenetelmän (Ecopor ja 
Envistim) vaikutusta ammoniakin ja muiden typpiyhdisteiden vapautumiseen ja 
vertasivat tuloksia rakolattialla varustettuun kasvattamoon, jossa lietesäiliö oli 
rakennuksen alla. Saamiensa tulosten mukaan ammoniakin haihtumisen määrässä ei 
ollut eroja verrattaessa purukuivikejärjestelmää perinteiseen järjestelmään. Typpioksi-
duulia vapautui purukuivikejärjestelmästä (Ecopor) nelinkertainen määrä verrattuna 
perinteiseen menetelmään. Typpikaasun (N2) vapautumisen oletettiin kuitenkin 
aiheuttavan suurimman typen haihtumisen purukuivikejäi_jestelmässä. 

3.7.3 Lietelanta 

Lietelantamenetelmässä lanta putoaa karjasuojan lattiassa olevien ritilöiden alla 
olevaan lantakouruun, jota pitkin se valuu lietesäiliöön (Keränen ja Niskanen 1987, 
S. 16). Lietelantasysteemi voi olla myös viemärityyppinen, jolloin lanta poistetaan 
keräysaltaista muovista viemäriputkea pitkin lietesäiliöön joko purkukaivon kautta 
taikka ilman. Lietesäiliö voi sijaita myös karjasuojan alla kokonaan tai osittain. 
(Kapuinen ja Karhunen 1990, s. 30-31.) 

Lietelanta sisältää sonnan ja virtsan, joihin on sekoittuneena myös vettä. Lisäksi 
lietelanta sisältää jonkin verran kuivikkeita sekä rehunjätteitä sekä joissakin 
tapauksissa myös säilörehun puristenesteitä. Kotieläinten lietelannan kuiva—aineesta 
orgaanista ainesta on 75-80 %. (Kapuinen ja Karhunen 1990, s. 9.) Lietelannan 
sisältämästä typestä on noin 50-90 % ammoniumtyppenä ja orgaanisesti sidottuna 
noin 10-50 % (Steineck ym. 1991, s. 25). 

Lietelanta eroaa kuivalannasta varsinkin kuiva—ainepitoisuuden kohdalla. Kun 
kuivalannan kuiva—ainepitoisuus on yleensä yli 20 %, on se lietelannassa yleensä alle 
12 %. Lietelannan kuiva—ainepitoisuus vaihtelee paljon sen mukaan, mikä eläinlaji on 
kyseessä sekä mm. ruokinnasta. Myös esimerkiksi karjasuojien pesuvesien johtaminen 
lietesäiliöön muuttaa kuiva—ainepitoisuutta. Lietelannalle on ominaista se, että sitä on 
pystyttävä käsittelemään pumppaamalla, ja se onkin lietelannan käsiteltävyyden 
kannalta tärkeintä. (Leinonen 1993, S. 11, Svensson 1991.) 

Kaikessa lannassa yleensä urea on se tekijä, joka aiheuttaa suurimmat typpitappiot. 
Urean hajoamisaste vaikuttaakin paljon lietelannan happamuuteen sekä typpipitoi-
suuteen. Koska lietelannassa ei pienen kuiva—ainepitoisuuden takia tapahdu juurikaan 
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aerobista hajoamista, ovat sen pH ja lämpötila pienemmät kuin kuivalannassa. Tämän 
takia myöskin ammoniakin haihtuminen on paljon vähäisempää lietelannan varastoin--
nin aikana kuin kuivalannan. (Svensson 1991.) Sian lietelanta eroaa naudan 
lietelannasta pääasiassa siten, että sian lietelannassa on enemmän amrnoniumtyppeä 
kuin naudan. Naudan lietteeseen muodostuu luonnostaan kuorikerros, kun taas 
sianlietteeseen sitä ei muodostu, vaan sen kohdalla on ominaista lannan sedimentoitu-
minen 1. lannan suurempien partikkelien painurninen esim. lietesäiliön pohjaan. 
(Svensson 1991.) 

Lietelannan varastointi tapahtuu lietelantasäiliöissä. Toisin kuin kuivalannan kohdalla, 
lietteen rakenne ei mahdollista hapen vapaata pääsyä lietteeseen lukuunottamatta 
ohutta pintakerrosta. Koska kompostoitumisella on monia hyviä vaikutuksia lannan 
laatuun, pyritään keinotekoisesti lietelannan ilmastuksen avulla joko jatkuvasti taikka 
ajoittain suorittamaan ns. nestekompostointia. Kompostoituessaan lietelanta stabiloituu, 
hygienisoituu, sekä sen lannoitusominaisuudet paranevat. Myös hajunmuodostus 
vähenee. Ilmastuksen aiheuttama lämpötilan kohoaminen tuhoaa myös rikkakasvien 
siemeniä. (Leinonen 1993, s. 13, Skjelhaugen 1988.) Kuten kuivalannankin 
kompostoitumisen yhteydessä lietelannan kompostoituminen nostaa sen lämpötilaa 
sekä pH -arvoa. Nämä olosuhteen muutokset aiheuttavat ammoniakin lisääntynyttä 
haihtumista. Skjelhaugen (1988) havaitsi keskimäärin 11 %:n kokonaistyppihäviön ja 
14 %:n ammoniumtyppihäviön kolmen viikon ilmastuksen jälkeen lämpötilan ollessa 
30 °C. 

Lietelannassa oleva ammoniakki ja ammonium voivat diffuntoitua syvemmistä 
kerroksista kohti pintaa, josta ammoniakin haihtuminen tapahtuu. Tällaisen kulkeuti -
misen nopeus on kuitenkin hidas, noin 4 metriä puolen vuoden aikana lämpötilan 
ollessa 25 °C pienentyen lämpötilan alenemisen myötä. (Ammoniakförluster från 
jordbruket 1991, s. 4.) Haihtumiseen vaikuttaa myöskin mahdollisesti lannan pinnalle 
syntynyt kuorettuma, sen paksuus ja tiiviys sekä nestefaasin kuiva-ainepitoisuus 
(Keränen ja Niskanen 1987, s. 16). Huomattavasti nopeampaa ammoniakin ja ammo-
niumin kulkeutumista aiheutuu, jos lanta sekoittuu esim. sekoittamisen, ilmastuksen 
tms. syyn takia. Suurin osa ammoniakin haihtumisesta tapahtuu lietelannan aivan 
päällimmäisestä kerroksesta. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 4.) 

Erityisesti avoimista lantavarastoista sekä kuiva- että lietelannalla typen haihtuminen 
riippuu paljon mm. varastointiajan pituudesta, lannan tilavuuden suhteesta lannan 
ilman kanssa kosketuksiin joutuvaan pinta-alaan ja yleensäkin haihtumispinta-alan 
suuruudesta, lämpötilasta ja tuulesta, ammoniakki- ja kuiva-ainepitoisuudesta ja 
lietelannan tyypistä (sian-, naudan- tai kananlanta). (Isermann 1991.) Varastointiajan 
ja haihtumispinta-alan kasvaessa haihtuminen suurenee. Ilmavirtaukset lannan pinnalla 
lisäävät haihtumista, sillä lannan ympärillä olevan ilman ammoniakkipitoisuus pysyy 
ilman vaihtuessa pienenä ja konsentraatioerojen tasoittumispyrkimysten takia 
haihtuminen lannasta lisääntyy. Naudanlannalla lietelannan pinnalle itsestään mutta 
hitaasti muodostuva kuorikerros estää haihtumista, jos sitä ei rikota. (Svensson 1991.) 

Lietelannan sekoittaminen on tarpeellista varsinkin ennen lannan levittämistä, jotta 
lannan koostumus saataisiin homogeeniseksi. Sekoittaminen paitsi rikkoo mahdollisesti 
muodostuneen kuorikerroksen, se myös tuo lannan pinnalle uutta "tuoretta" [antaa, 
joka näin altistuu ilmalle ja haihtuminen lisääntyy. Svenssonin (1991) mukaan 
ammoniakin haihtuminen saattaa olla sekoittamisen yhteydessä suurempi kuin koko 
varastointiajan aikana. 



Eri tutkimusten mukaan lietelannan varastoinnin aikana tapahtuva ammoniakin 
haihtuminen on yleensä korkeintaan 15 % kokonaistypestä. Mm. Patni ja Jui (1991) 
havaitsivat 4-9 % typpihäviön kymmenen kuukauden pituisen varastoinnin aikana, 
sekä Gracey (1979) viiden kuukauden varastointiajan jälkeen keskimäärin 6 % 
typpihäviön. Myös de Bode (1990) havaitsi samansuuntaista haihtumista (5-15 %). 
Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että erilaisilla lietelantasäiliön kattamisjärjes-
telmillä pystytään ammoniakin ja hajujen haihtumista vähentämään ratkaisevasti. Esille 
tuli myös, että ammoniakin haihtuminen sianlannasta oli 2-3 kertaa suurempaa kuin 
naudanlannasta ja että kesäaikainen ammoniakin haihtuminen oli noin kaksinkertainen 
talviaikaiseen verrattuna. Keräsen ja Niskasen (1987, s. 17) arvio lietelannan 
varastoinnissa tapahtuvaksi typpitappioksi on noin 15 % kokonaistypestä. 

Ammoniakin haihtumisen estäminen lietelantaloissa 

Lantasäiliön pinta—ala ja sijoittaminen 

Ammoniakin haihtuminen on jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa yhteydessä 
haihtumiselle alttiina olevaan pinta—alaan. Pinta—alan rajoittaminen pienentää 
haihtumispinta—alaa. Näin myös tuulen haihduttava vaikutus vähenee. Samalla säiliön 
ja lietelantakerroksen syvyyden kasvaessa kasvaa myöskin matka, jonka ammoniakki 
diffuntoitumalla syvemmistä kerroksista joutuu pinnalle pyrkiessään kulkemaan. 
(Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 30.) Tästä syystä säiliön pinta—alan olisi 
oltava mahdollisimman pieni. 

Mahdollisimman paljon maan sisällä oleva säiliö ei myöskään lämpene yhtä paljon 
kuin maanpinnan yläpuolella sijaitseva säiliö. Siten lämpötilan nousemisesta johtuva 
riski ammoniakin haihtumiseksi vähenee. Oletettavasti lannan jäätymistä tapahtuu 
talvella vähemmän maahan upotetussa säiliössä. 

Lietesäiliön täyttämistapa 

Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan säiliön täyttämistavalla on merkittävä 
vaikutus ammoniakin haihtumiseen. Säiliön pohjalta tapahtuva täyttäminen vähentää 
merkittävästi ammoniakin haihtumista verrattuna perinteiseen ylhäältäpäin tapahtuvaan 
täyttämiseen (Muck ja Steenhuis 1982, Muck ym. 1984). 

Muck ym. (1984) varastoivat lietelantaa kandentyyppisessä säiliössä. Toiseen lanta 
johdettiin säiliön pohjalta, varastointiaika oli 10,5 kuukautta. Toiseen säiliöön lanta 
johdettiin päältäpäin ja varastointiaika oli 9 kuukautta. Pohjaltatäytettynä varastoin-
tiajan typpihäviö ammoniakin haihtumisen johdosta oli 3-8 %. Päältätäytettävän 
säiliön kohdalla haihtuminen oli 30-40 % lannan kokonaistypestä laskettuna. 

Lietelannan sekoittaminen 

Lietelannan sekoittamisella pyritään lanta homogenisoimaan. Sekoittamisen jälkeen 
lannan levittäminen onnistuu tasaisemmin kuin sekoittamattomalla lannalla. 
Sekoittamisen aikana mahdollisesti muodostunut kuorettuma rikkoontuu. Ammoniakin 
pitoisuudet lannassa tasoittuvat, jolloin lannan pintakerroksen ammoniakkipitoisuus 
nousee ja ammoniakin haihtuminen lisääntyy. Sekoittamisen aikana lantaan sekoittuu 
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samalla myös ilmaa, joka lisää aerobisten mikrobien toimintaa. Kiihtynyt mikrobitoi-
minta nostaa lannan pH—arvoa ja lämpötilaa, jolloin ammoniakin haihtuminen 
lisääntyy. Ammoniakin haihtumisen estämiseksi sekoittaminen olisi tehtävä 
mahdollisimman harvoin, mahdollisesti vain kerran ennen levitystä ja mahdollisimman 
nopeasti. (Ammoniakförluster frän jordbruket 1991, s. 31.) 

Lietelannan ilmastuksessa huomioitavia seikkoja 

Lietelannan ilmastuksella eli nestekompostoinnilla pyritään samaan tulokseen kuin 
kuivalannankin kompostoinnilla. Samalla haitatkin muodostuvat samanlaisiksi. 
Ammoniakin haihtumista voidaan rajoittaa rajoittamalla ilmamäärää, joka lantaan 
johdetaan. Ilmamäärän säätämisellä pidetään lannan lämpötila alhaisena. Kuten 
sekoittamisenkin aikaisia ammoniakkikaasuja, myös ilmastuksenkin aikana syntynyttä 
haihtunutta ammoniakkia voitaisiin periaatteessa kerätä, mikäli säiliö on kunnollisesti 
katettu, ja johtaa muiden syntyneiden kaasujen mukana biosuodattimeen. 

Säiliön suojaaminen suoralta tuulelta 

Tuulen päästessä suoraan vaikuttamaan lietelantalassa lisääntyy ammoniakin 
haihtuminen verrattuna suojaiseen säiliöön. Tuuli kuljettaa pois säiliön yläpuolelle 
kerääntyneen ammoniakkipitoisen ilman, jolloin lannan ja ilman välinen konsentraa-
tioero kasvaa ja ammoniakin haihtuminen lannasta lisääntyy. (Ammoniakförluster från 
jordbruket 1991, s. 31.) Tuulen nopeuden kasvaessa myös laminaarinen kerros lannan 
pinnalla ohenee. Säiliön sijoittaminen maahan upotettuna ja/tai muuten sijoitettuna 
tuulisuojaiseen paikkaan tai tuulisuojien ja katteiden rakentaminen heikentävät tuulen 
vaikutusta. Tuulen vaikutuksen vähentämiseen tähtää myös säiliön pinta—alan 
tekeminen mahdollisimman pieneksi. 

Katteet 

Lietelantasysteemissä lanta varastoidaan lietesäiliöissä. Lietelantasäiliön koko määrää 
säiliön tyhjennystarpeen. Liian pieni ja kattamaton säiliö aiheuttaa lannan levitystä 
epäsuotuisina aikoina ja mahdollisesti jopa säiliön ylivalumista. 

Ammoniakin haihtumisen ehkäisemiseksi olisi säiliö katettava. Kate vähentää ilman 
vaikutusta lannan pintaan. Samalla kun typen haihtuminen estyisi, estettäisiin kiinteää 
katetta käyttämällä myös sadeveden pääsy säiliöön, jolloin varastointikapasiteetti ei 
sateen takia pienenisi eikä pienenemisestä johtuvia ongelmia aiheutuisi. Liete ei 
myöskään jäädy katetussa säiliössä niin syvään kuin kattamattomassa ja hajuhaitatkin 
vähenevät. Haittoina ovat mm. kattamisesta aiheutuvat kustannukset sekä mahdollisesti 
tyhjentämisen ja sekoittamisen hankaloituminen. (Kemppainen 1986.) 

Kate voi olla kevytrakenteinen, telttamainen tai lietteen pinnalla kelluva, tai se voi 
olla kiinteästi säiliöön rakennettu kansi. Kelluvien katteiden herkkyys tuulille 
varsinkin säiliön ollessa täynnä on eräs niiden käyttöä hankaloittava tekijä. 

Kelluvien katteiden ominaisuuksia on testattu levittämällä lietteen pinnalle mm, 
silputtua oikea, muovikalvoa, muovirakeita (polystyreeniä) ja polystyreenilevyjä 
(Rodhe ja Thyselius 1986, tutkittu katemateriaalien sopivuutta hajujen ehkäisemiseen), 
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sekä turvetta, Leca—soraa ja rypsiöljyä (Sommer 1991). Molemmissa tutkimuksissa on 
tutkittu myös luonnollisen kuorettuman aikaansaamaa katetta. De Bode (1991) on 
tutkinut myös telttamaisen katteen ominaisuuksia. 

Latinan pinnalle luonnollisesti muodostuva kuori 

Naudanlietteeseen muodostuu lannan päälle itsestään kuori. Sen täydellinen 
muodostuminen kestää yleensä muutaman kuukauden, jonka jälkeen se kestää 
paremmin mm. säätekijöitä. Kuitenkin jo parin viikon kuluttua kuorettumisen 
alkamisesta on siihen mennessä muodostuneen kuoren havaittu vähentävän ammonia-
kin haihtumista (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 30). Kuori muodostuu 
lannassa olevista keveistä partikkeleista, kuten rehujen ja kuivikkeiden jätteistä. Sian 
ja kanan lietelantaan sitä ei juurikaan muodostu paitsi joskus pienten porsaiden 
lietelannan pinnalle. Lisäämällä naudan lietelantaa sian ja kanan lantaan voidaan 
tällainen kuori saada aikaan. Ruotsalaisissa kokeissa (Rodhe ja Thyselius 1986) 
naudanlannan osuuden ollessa 30 % saatiin aikaiseksi hyvä kate, jonka hajua 
vähentävä vaikutus oli myöskin hyvä. Se ei kuitenkaan estä sadeveden pääsyä säiliöön 
kuten eivät muutkaan kelluvat katteet. Tyhjennyksen jälkeen muodostuu uusi kuori 
niin pian kuin uutta lantaa lisätään. Luonnollisen katteen etuihin kuuluu myös mnl. 
sen edullisuus. (Rodhe ja Thyselius 1986.) Tällainen luonnollinen kuorettuminen 
vähensi ammoniakin haihtumista n. 40 % ( de Bode 1991). Sommerin (1990) mukaan 
7 cm:n kuorettumiskerros vähensi ammoniakin haihtumista 80 % verrattuna viikoittain 
sekoitettuun lantaan, jolla ei ollut katetta. Samassa tutkimuksessa havaittiin 
ammoniakin haihtumisen olevan kuorettumattomasta naudanlannasta lähes yhtä suuri 
kuin viikottain sekoitettavasta kattamattomasta lannasta, mikä katsottiin johtuvaksi 
lannan sekoittumisesta itsekseen. 

Olki. rypsiöljy, turve ja Leea -sora 

Katteen tekemiseksi oljesta tarvitaan noin 0,15 m3  tai 7,5 kg olkea neliömetriä kohden. 
Kuorikerroksen muodostuminen kestää muutaman kuukauden. Tuona aikana oikea 
lisätään säiliöön siten, esimerkiksi pumppukaivon kautta, että se sekoittuu kunnolla 
lantaan. Tällä tavalla muodostunut kerros on paksu ja kestävä. 30 cm:n kerroksella on 
saavutettu 75 %:n hajujen vähentyminen. (Rodhe ja Thyselius 1986.) De Bode (1990) 
ja Sommer (1990) saavuttivat noin 40-90 %:n vähenemisen ammoniakin haihtumises-
sa käyttämällä oikea. Kesällä vähentävä vaikutus oli suurin. (Ks. kuva 6 s. 51.) 

Kovin suuripinta—alaisiin (yli 12 m2) säiliöihin on vaikea saada aikaan kunnollista 
kerrosta. Suuri pinta—ala lisää tuulen vaikutusta, joka yhdessä sateen kanssa saattaa 
rikkoa kerroksen. Levitystä varten kerros on rikottava ja sekoitettava muun lannan 
joukkoon. Jokaisen tyhjennyksen jälkeen on muodostettava uusi kerros. (Rodhe ja 
Thyselius 1986.) 

Vajaan senttimetrin paksuinen rypsiöljykerros naudan lietelannan pinnalla ehkäisi 
ammoniakin haihtumista noin 60-70 % Sommerin (1990) tekemissä kokeissa. 
Derikxin ja Aarninkin (1993) mukaan jo 2,5 mm:n kasviöljykerros ehkäisi ammonia-
kin haihtumista laboratorio—olosuhteissa jopa yli 90 %. Samassa yhteydessä todettiin 
kuitenkin, että tuulella on kerrosta hajottava vaikutus, mikä lisää ammoniakin 
haihtumista. Tähän ehdotetaan ratkaisuksi säiliön kevyttä kattamista, jolla estettäisiin 
tuulen ja sateen vaikutusta lietteen pinnalle. Noin 10 cm:n turvekerros vähensi 
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ammoniakin haihtumista talvella noin 85 % ja kesällä noin 99 %. Vastaavasti Leca-
soran käyttäminen (n. 10 cm) vähensi haihtumista sekä talvella että kesällä noin 80 
verrattuna kattamattomaan, viikoittain sekoitettavaan 1ietelantaan. (Ks. kuva 6) 

Sommer (1990) havaitsi samassa tutkimuksessa, että turpeella oli kesäaikana 
(heinäkuun alusta syyskuun loppuun) ajoittain taipumuksena jopa sitoa ammoniakkia 
ympäröivästä ilmasta sen ohella, että se esti haihtumisen lannan pinnasta kokonaan. 

Leca-soraa on testattu mm. sianlietteen katteena. Sianliete ei yleensä luonnostaan 
kuoretu. Testeissä katteen paksuus on vaihdellut 2-10 cm, ja niissä arvosteltiin 
lietelannan haju ennen ja jälkeen Leca-soralla kattamisen ja typen haihtumista. Myös 
katteen pysyvyyttä kovalla tuulella, lannan jäätymistä sekä soran lisäämistaivetta 
tutkittiin. Tulosten mukaan hajuhaitat loppuivat jo 2 cm:n Leca-sorakatteen lisäämisen 
jälkeen. Katekerroksen ollessa 5-10 cm:n paksuinen typen haihtuminen pieneni alle 
neljäsosaan verrattuna kattamattomaan säiliöön. Ammoniumtypen määrän vähenemi-
nen lietelannassa johtui osaksi haihtumisesta ja osaksi sen muuttumisesta muiksi 
typpiyhdisteiksi. 5-10 cm paksu kate pysyi hyvin paikoillaan myös myrskyisellä säällä 
8-14 kuukauden pituisen koeajan. Helmi- ja maaliskuussa katetuissa säiliöissä oli 
enintään 5 cm:n paksuisia yksittäisiä jäätyneitä alueita. Kattamattomissa säiliöissä oli 
yhtenäinen 12-20 cm:n jääkerros. 

Sekoituksen ja tyhjennyksen yhteydessä häviävän katemateriaalin määrä riippui 
sekoituksen voimakkuudesta ja siitä, kuinka tyhjäksi säiliö ajettiin. Sekoituksen 
päätyttyä vajonneet sorarakeet nousivat nopeasti pinnalle. Materiaalin hävikki 
tyhjentämisen yhteydessä oli vähäistä, sillä säiliöiden pohjalle jätettiin vähintään 
puolen metrin lantakerros. (Leca-sora lietesäiliön katteena 1989.) Mannin ja Kapuisen 
(1990) tutkimusten mukaan häviävän aineksen määrä on noin 10-20 % katemateri-
aalimäärästä yhtä tyhjennyskertaa kohti. 

E 
< 0 

Kuva 6. Erilaisten kattamismenetelmien kyky estää ammoniakin haihtumista 
lietesäiliöstä (Sommer 1991). 
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Rodhe ja Thyselius (1986) kokeilivat erilaisia muovisia kateaineita. Niiden ominai-
suudet ehkäistä hajujen leviämistä tutkittiin, joten niiden ominaisuuksia ammoniakin 
haihtumisen estämisessä ei voi vertailla. Niiden, kuten ei muidenkaan kelluvien 
katemateriaalien, reagointia sateeseen ei tullut esille. 

Polystyreenistä valmistetun muovirakeen käyttämistä kokeiltiin yksinään ja yhdessä 
oljen kanssa. Yksinään käytettynä rakeita lisättiin lietelantasäiliön pinnalle sellaise-
naan. Kerroksen paksuuksina kokeiltiin 3-30 cm. Menetelmän haittapuolena on sen 
herkkyys tuulille. Tuuli saattoi siirtää kateainetta säiliön toiselle puolelle tai se puhalsi 
katteen kokonaan pois paljastaen paljaan lietepinnan. Sekoittamisen jälkeen rakeet 
nousivat takaisin pinnalle. Tyhjennyksen yhteydessä osa rakeista poistui lietteen 
mukana, joka oli korvattava. Sen takia katemateriaali korvautuu uudella aineella 
kokonaan noin viiden vuoden välein. Hajun muodostuminen oli noin puolet verrattuna 
kattamattomaan säiliöön. 

Muovirakeen käyttäminen yhdessä oljen kanssa yhdistää kummankin edut. Rakeet 
sijoitetaan lannan pinnalle ja oljet rakeen päälle. Näin rakeet estävät olkia painumasta 
syvemmälle ja oljet pitävät rakeet tuulen ulottumattomissa. Tämän lisäksi olkien päälle 
lisättiin hieman lietelantaa painoksi. Raekerroksen paksuus oli noin 5 cm ja olkien 
noin 8 cm. Tällainenkaan kate ei kuitenkaan ole pitkäikäinen, sillä lantaa sekoitettaes-
sa kate hajoaa. Rakeet kylläkin nousevat pintaan, mutta oljet sekoittuvat lannan 
joukkoon. Tällä menetelmällä saavutettiin noin 60-85 %:n hajujen väheneminen. 

Pelkän säiliön muotoon leikatun muovikalvon käyttäminen ei vähentänyt hajua yhtä 
paljon kuin edelliset materiaalit. Muovikalvo oli levitetty lannan pinnalle. Re;unoistaan 
se oli kiinnitetty säiliön reunaan, jottei se uponnut, eikä tuuli pystynyt sitä siirtämään. 
Kiinnitys oli järjestetty siten, että muovikalvon korkeutta säiliössä pystyttiin 
muuttamaan säiliössä olevan lietteen määrän mukaan (kuva 7 s. 53). Muovikalvon 
pinnalla oli painona ohut vesikerros. Kalvo oli otettava pois joka sekoituksen ja 
tyhjennyksen ajaksi. 

Lietelannan pintaa myötäilevä, kelluva muovikalvo taas esti tehokkaasti hajujen 
leviämistä, sillä se oli reunoiltaan huomattavasti edellistä tiiviimpi. Sitä ei myöskään 
tarvinnut poistaa sekoituksen ja tyhjennyksen aikana, sillä se oli varustettu muoviput-
killa joiden kautta sekoittaminen ja tyhjentäminen onnistuivat. Sadeveden johtaminen 
lantasäiliöön tapahtui tyhjennysputken kautta. Putken pää oli kuitenkin niin ylhäällä 
katteen pinnasta, että katteen päälle jäi noin 4-5 cm:n vesikerros painoksi (kuva 8 
S. 53). 

6 cm paksujen Styrox—levyjen käyttäminen katteena antoi hajujen vähentymisen ja 
kustannusten suhteen samanlaisia arvoja kuin edellä. Kate oli asetettu siten, että se 
pääsi liikkumaan vertikaalisesti lannan määrän vaihtelun mukaan. 

Kustannuksiltaan kaksinkertainen ja 83 %:n hajunvähennyksen antava kattamis-
menetelmä on Hollannissa valmistettu katemateriaali, joka muodostuu kaksinkertaises-
ta muovikalvosta. Kalvojen välissä on n. 2 cm:n paksuinen kerros muovirakeita. Näin 
ne muodostavat patjan, jota oli kokeiden aikana ollut saatavilla kahden metrin 
levyisenä. Katteen etuna on mm. se, ettei se ole herkkä tuulille ja muille ilmastoteki-
jöille. Se ei myöskään haittaa tyhjentämistä eikä sekoittamista. 
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Rodhe ja Thyselius (1986) kokeilivat myös lannoitesäkkien käyttämistä katemateriaa-
lina. Tuuli kuitenkin liikutti niitä hajalleen, eikä hajujen estämisessäkään päästy kuin 
noin 10 %:n tasolle. Tutkijoiden mukaan olisi kuitenkin mahdollista käyttää 
lannoitesäkkejä mu iden kateaineiden alla. 

Vesikerros 

PVC—kalvo 

Lietelannan pinta 

— 	 I 	Kuva 7. Muovikalvo lie- 
-::::------ 	 tesäiliössä (Rodhe ja 

Thyselius 1986). 

PVC—kalvo 

Kuva 8. Vapaasti kelluva muovikalvo lietesäiliön katteena (Rodhe ja Thyselius 1986). 

Muovikalvoja käytettäessä on huomioitava se, että varastoinnin aikana saattaa tapahtua 
kaasujen, kuten ammoniakin, hiilidioksidin ja metaanin muodostumista ja keräänty-
mistä kalvon alle. Ne nostavat helposti kalvon irti lannan pinnasta, jolloin ammoniak-
kia ja muita kaasuja pääsee haihtumaan muovin reunojen alta varsinkin, jollei reunoja 
ole tiivistetty mitenkään. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 33.) 

Kiinteät kansirakennelmat 

Yksinkertaisimmillaan kansi lietelantasäiliössä on pressu, joka on kiinnitetty säiliön 
reunoille. Peitteen ulkoreuna menee säiliön reunojen yli ja on siten tiivis. Peitettä on 
niin paljon, että sitä makaa säiliön pohjalla kun säiliö on tyhjä. Säiliön täyttyessä peite 
nousee lannan pinnan mukana. Keskellä peitettä oleva paino pitää peitteen paikoillaan. 
Rodhen ja Thyseliuksen (1986) mukaan tällainen kansi oli heidän tutkimuksissaan 
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hajunestämisen kannalta parhaimpien joukossa estäen käytännöllisesti katsoen hajun 
leviämisen kokonaan. 

Yhtä hyvään tulokseen päästiin telttamaisen katerakennelman kanssa, joka oli 
rakennettu tuen varaan. Puusta tai metallista on tehty keskituki tai kehikko, jonka 
varassa suojapeite on. Kattomaisuutensa takia tällainen rakennelma estää myös sateen 
pääsyn varastosäiliöön. (Ks. kuva 9) 

Mannebeck (1985) on kokeillut samanlaisia kattamismenetelmiä ja tutkinut niiden 
kykyä estää hajujen leviämistä. Hän on päässyt hyvin samantapaisiin tuloksiin hajujen 
vähentymisen kohdalla kuin edellä on esitetty. Myöskään tässä tutkimuksessa ei ole 
mitattu ammoniakkipitoisuuksia. De Bode (1990) havaitsi telttamaisen katoksen 
vähentävän ammoniakin haihtumista keskimäärin noin 80-85 %. 

Suojapeite 

Tukiköydet 

'1 	 I 	 I+ 

Kuva 9. Yksinkertainen telttamai- 
- — ' nen kate (Claesson ja Steineok 

• a 	 , v 	r - 9 	° :. 	. 	e < 	1991, S. 33). 

Sommerin tutkimuksessa (1990) muovikalvolla ja puusta tehdyllä kiinteällä katteella 
saavutettiin 70-98 %:n väheneminen ammoniakin haihtumisessa. De Bode (1990) sai 
kestävä, mutta huomattavasti kalliimpi kuin esim. puusta tehty. Sen ammoniakin 
haihtumista vähentävät ominaisuudet ovat mitä ilmeisimmin samaa luokkaa puukannen 
kanssa, ellei parempiakin. Puukannen kohdalla ilmeisesti lyhyt käyttöikä rajoittaa sen 
käyttöä katteena. Kuvassa 6 s. 51 on vertailtu erilaisia kattamismenetelmiä. 

Rodhe ja Thyselius (1986) esittävät biosuodatintaan koskevan tutkimuksensa 
yhteydessä biosuodattimen käyttämistä lietelantasäiliöön kytkettynä. Betonikannella tai 
muulla tiiviillä kannella varustetusta säiliöstä johdetaan putkella sieltä tulevat kaasut 
vieressä karjasuojan yhteydessä olevaan biosuodattimeen. Systeemin toiminta on ollut 
hajujenpoiston kannalta hyvä. Samassa yhteydessä on ehdotus pienikokoisesta 
turpeella ja kanervanvarvuilla täytetystä biosuodattimesta, joka voitaisiin asettaa 
kannen päälle kannessa olevan aukon kohdalle. Tällaisten suodattimien ominaisuuk-
sista kertovia tutkimuksia ei ole ollut saatavilla. 

Mädättämisprosessi 

Lietelannan mädättämisellä tuotetaan lannan anaerobisen hajoamisen kautta metaania. 
Menetelmän voidaan ajatella olevan eräs lannan käsittely— ja varastointimenetelmä, 
jonka aikana ei synny lainkaan typen häviötä. Syntynyttä metaanikaasua voidaan 
käyttää polttoaineena. Biokaasun tuottamisessa mädätysprosessin aikana metaania 
tuottavat bakteerit hajottavat selluloosaa ja muita hiilihydraatteja mctaaniksi ja 
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hiilidioksidiksi. Käsittelyn jälkeen lanta on lähes hajutonta ja notkeaa. Lannan pH---
arvo kohoaa hieman ja kuiva—ainepitoisuus laskee käsittelyn aikana. (Claesson ja 
Steineck -1991, s. 34.) 

Tanskalaisten tutkimusten mukaan levityksestä aiheutuva mädätetyn lannan ty ppihäviö 
ammoniakin haihtumisen seurauksena oli likimain samaa luokkaa kuin käsittelernättö-
män lietelannan levityksen yhteydessä (Sommer ja Christensen 1990b). 

Lietelannan imeyttäminen turpeeseen 

Monilla tiloilla lietelannan varastoimiskapasiteetti ei ole riittävä. Tällöin joudutaan 
usein tilanteeseen, jolloin lantaa on levitettävä epäsuotuisina aikoina, esimerkiksi 
jäätyneeseen maahan talvella. Lietelantavaraston suurentamisen vaihtoehtoisena 
menetelmänä edelläkuvatunlaisen ongelman ratkaisemiseksi voidaan käyttää lannan 
imeyttämistä turpeeseen. Näin menetellen lietelanta saadaan sellaiseen muotoon, että 
sitä voidaan varastoida kasoissa kuivalannan tavoin esimerkiksi pellolla. (Reinikainen 
1992.) 

Yksinkertaisimmillaan imeyttäminen tapahtuu maassa olevassa altaassa. Altaan tulisi 
olla mahdollisimman tiivis pohjaltaan ja reunoiltaan valumien estämiseksi. Kuitenkin, 
vesiensuojelun varmistamiseksi, vesi— ja ympäristöhallitus suosittelee valvontaoh--
jeessaan (Karjasuojien vesiensuojelua... 1990, muutettu 1992) sekoittamisen 
suoritettavaksi kuivalantalassa tai vastaavissa olosuhteissa. Turve ja lietelanta 
levitetään altaaseen useina kerroksina ja sekoitetaan esimerkiksi ajamalla traktorilla 
seoksessa, jolloin traktorin pyörät sekoittavat ainekset keskenään. Tarkoitusta varten 
on myös valmistettu sekoitinlaitteita. Kokeissa on käytetty sekoitussuhteena 1:1 
tilavuusmittoina mitattuna, jolloin on saatu aikaiseksi kasassa pysyvää lopputuotetta, 
turvelantaa. (Reinikainen 1992.) 

Tutkimusten mukaan lietelannan epämiellyttävä haju hävisi melkein välittömästi 
imeytyksen alkamisen jälkeen. Turpeen pH oli ennen sekoittamista 4,7 ja lannan 7,7. 
Turvelannan pH oli välittömästi imeytyksen jälkeen 7,5, mutta se nousi kolmessa 
kuukaudessa 8,1:een, minkä katsottiin aiheutuvan mikrobiologisesta toiminnasta. 
Varastointiaika oli puoli vuotta: maaliskuusta syyskuuhun. Merkittävää ravinteiden 
huuhtoutumista ei havaittu turvelannan valmistuksen tai varastoinnin aikana. 
Varastoinnin aikana lämpötila ei noussut, joten kompostoitumista ei ilmeisesti 
tapahtunut. Tämä johtui turvelannan pienestä kuiva—ainepitoisuudesta (13 %). 
Fekaalisten bakteerien määrä väheni varastoinnin aikana huomattavasti. (Reinikainen 
1992.) 

Lietelannan separoiduti 

Erottamalla lietelannan kiinteä ja nestemäinen osa toisistaan voidaan lietevarastotilan 
tarvetta pienentää. Tällöin varsinaista lietesäiliötä tarvitaan vain nesteen säilyttämi-
seen. Kuivaa ainesta säilytetään kuten kuivalantaa. (Kapuinen ja Karhunen 1990, s. 
51.) Nesteosaa voidaan käyttää mm. lietejärjestelmän huuhtelemiseen (Oosthoek ym. 
1990). 
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3.8 Ammoniakin haihtuminen lannan levityksen alkana ja jälkeen 
sekä haihtumisen estäminen 

3.8.1 Kuivalanta 

Kuivalannassa ammoniumpitoisuus on varastoinnin jälkeen melko alhainen (noin 
25 % kokonaistypestä ammoniumtyppenä), minkä takia typpihäviöt levityksen aikana 
ovat pienet verrattuna lietelantaan. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 5.) 
Laskelmien mukaan kuivalannan levityksen aikana typpihäviö lannan sisältämästä 
kokonaistypestä olisi noin 2-18 % sialla ja naudalla, siipikarjalla häviö voi mennä yli 
20 %:n (Lundin 1988b). Lauerin ym. (1976) tekemissä tutkimuksissa on todettu 
naudanlannan ammoniumtypen häviön olevan noin 60-100 %:n paikkeilla, mikä olisi 
kokonaistypestä noin 15-25 % (ammoniumtypen osuudeksi laskettu 25 % kokonaisty-
pestä). Adriano ym. (1974) saivat kasvihuonekokeissa maahan sekoitetun naudanlan-
nan typen häviöksi maan kosteudesta ja lämpötilasta riippuen 26-45 % kokonaisty-
pestä haihdunnan ollessa suurinta maan kosteuden ja lämpötilan ollessa korkeita. Osa 
typen hävikistä havaittiin johtuvan ammoniumin nitrifioitumisesta. 

Sommer ja Christensen (1990b) puolestaan saivat tutkimuksissaan naudan kuivalannan 
typpihäviöksi lannan sisältämästä ammoniumtypestä kuuden vuorokauden aikana 
levityksestä 37-45 %. Sian- ja kananlannalla vastaava arvo oli 16-28 %. 

Mekaanisesti lietelannasta erotetun, noin 20 %:n kuiva-ainepitoisuuden omaavan 
kiinteän lannan levityksestä pellolle seurasi Sommerin ja Christensenin (1990b) 
kokeissa noin 80 %:n ammoniumtypen häviö kuuden vuorokauden aikana levityksen 
jälkeen. Se oli noin 25 % suurempi verrattuna levitettyyn naudan lietelantaan ja 
kaksinkertainen verrattuna levitettyyn naudan kuivalantaan, jolla oli sama kuiva-
ainepitoisuus kuin k.o. kiinteällä lannalla. 

Lauerin ym. (1976) mukaan levitettäessä naudan lantaa erisuuria määriä, typpeä 
haihtui ammoniakkina sitä enemmän, mitä vähemmän lantaa hehtaarille levitettiin. 
Tämä johtui ainakin osaksi pienemmän lantamäärän nopeammasta kuivumisesta 
verrattuna paksumpaan lantakerrokseen. Typen levitysmäärät olivat ammoniumtyppenä 
mitattuna 37-350 kg ammoniumtyppeä hehtaarille. 

Haihtumisen estäminen 

Lannan multauksella pystytään oleellisesti vähentämään ammoniakin haihtumista, sillä 
siten lanta saadaan paremmin kosketuksiin maapartikkelien kanssa ja ammoniumionit 
pääsevät adsorboitumaan kationinvaihtopaikoille. 

Sommerin ja Christensenin (1990b) tutkimuksissa havaittiin, että multaus äestämällä 
välittömästi naudan kuivalannan levityksen jälkeen vähensi ammoniakin haihtumista 
keskimäärin noin 70 %. Haihtumista mitattiin kuuden vuorokauden aikana levityksen 
jälkeen. Samassa tutkimuksessa kokeiltiin myös sadetuksen vaikutusta ammoniakin 
haihtumiseen. Peltokappaleita, joille lantaa oli levitetty, kasteltiin välittömästi kerran 
ja vielä kolmasti seuraavan kolmen vuorokauden aikana. Kerta-annos oli joko 5 tai 10 
mm. Tulosten mukaan ammoniakin haihtuminen väheni sadettamalla noin puoleen. 
Kastelun kerta-annoksen suuruudella ei ollut juurikaan vaikutusta haihtumisen 
estämisessä. Havaittavissa oli kuitenkin se, että käytettäessä pienempää kerta-annosta 
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ammoniakin haihtuminen oli levitystä seuranneen vuorokauden aikana nopeampaa 
kuin jos kerta—annos oli 10 mm. Ensimmäisen vuorokauden jälkeen haihtumisnopeus 
tasoittui ja oli sen jälkeen 5 mm:n kerta—annoksen sadetusmäärällä jonkin verran 
hitaampaa. 

Kuten lietelannan kohdalla, myös kuivalannan levityksen kohdalla levitys kasvustoon 
vähentää ammoniakin haihtumista (Lundin 1988a). 

3.8.2 Lietelanta 

Tutkimusten mukaan lietelannan kohdalla ammoniakin haihtuminen on suurinta heti 
levityksen jälkeen (esim. Klarenbeek ja Bruins 1990, `Massak ym. 1990). Ammoniakin 
haihtuminen lietelannasta tavanomaisin menetelmin suoritetun levityksen seurauksena 
johtaa keskimäärin noin 30-80 %:n haihtumiseen lannan sisältämästä ammoniumty-
pestä. (Vlassak ym. 1990, Amberger 1990, Döhler 1990.) Lockyerin ym. (1989) 
tekemien tutkimusten mukaan ammoniakin haihtumisen seurauksena tapahtuva typen 
hävikki sian ja naudan lietelannasta oli yleensä vähintään 40 % lannan sisältämästä 
ammoniumtypestä 3-6 vuorokauden aikana pintalevityksestä nurmelle. Siipikarjan-
lannan typen hävikki oli suunnilleen samaa luokkaa. Eroja löytyi kuitenkin erilaisten 
kasvatusmenetelmien ja lannan käsittelymenetelmien välillä. Lundinin (1988b) 
tekemien laskelmien mukaan lietelannan levityksestä seuraa ammoniakin haihtumisen 
takia noin 3-30 %:n typpihäviö lannan sisältämästä kokonaistypestä laskettuna. 

Lantatyyppi ja levitysmäärä 

Naudan lietelannan pintalevityksestä on havaittu aiheutuvan suhteellisesti suuremmat 
typen haihtumistappiot kuin sian lietelannalla. Sianlantaan verrattuna naudanlanta 
peittää mahdollisen kasvuston lehdet pitemmän aikaa eikä imeydy maahan yhtä 
nopeasti. Mm. tämän takia sääolosuhteilla on ratkaiseva osuus ammoniakin 
haihtumisen voimistumisessa. (Bless 1991.) 

400 

300 
N 

250 
bD 

200 

2 150 

100 

r_ cC 

O 2 50 

0 

Kuva 10. Ammoniakin 
haihtumisen riippuvuus 
ajasta levityksen jälkeen 

12o 	eräässä tutkmuksessa 
(Lockyer ym. 1989). 

0 	24 	48 	72 	96 

Aika levityksen jälkeen (tuntia) 



Lannan suuri ammoniumpitoisuus, korkea kuiva-ainepitoisuus ja korkea pH-arvo 
aiheuttavat ammoniakkipäästöjen kasvamista (Ammoniakförluster från jordbruket 
1991, s. 5). Luonnollisesti niin kuiva- kuin lietelannankin sekä virtsan kohdalla myös 
ajalla on suuri merkitys haihtumiseen. Aika, jonka lanta on levityksen jälkeen alttiina 
haihtumiselle, on eräs päätekijä ammoniakin haihtumisessa lannan levityksen jälkeen 
(ks. kuva 10 s. 57). 

Sommerin ja Christensenin (1990a) naudan lietelannalla tekemien tutkimusten mukaan 
ammoniakin haihtuminen on lineaarisesti riippuvainen lannan kuiva-ainepitoisuudesta 
ensimmäisten kuuden vuorokauden sisällä levityksestä. Tällöin havaittiin, että kuiva-
ainepitoisuuden kasvaminen aiheutti ammoniakin haihtumisen lisääntymistä. 
Ensimmäisten kuuden tunnin jälkeen sääolosuhteilla oli suuri vaikutus ammoniakin 
haihtumiseen. 

Sommerin ja Olesenin (1991) naudan lietelannalla tekemien tutkimusten mukaan 
ammoniakin haihtuminen oli lineaarisesti riippuvainen lannan kuiva-ainepitoisuudesta 
kuuden tunnin sisällä levityksestä, kuten edellisessäkin tutkimuksessa. Kuuden tunnin 
jälkeen riippuvuus ei enää ollut lineaarinen. Vaikka alhaisen kuiva-ainepitoisuuden 
omaavan lannan pH olikin korkeampi kuin suuren kuiva-ainepitoisuuden omaavalla 
lannalla, ei se selittänyt kokonaan ammoniakin haihtumisen riippuvuuden epälineaari-
suutta kuiva-aineesta. Matalilla ja korkeilla kuiva-ainepitoisuuksilla (alle 4 %, yli 12 
%) kuiva-ainepitoisuuden pienet muutokset eivät myöskään vaikuttaneet merkittävästi 
ammoniakin haihtumisen määrän muuttumiseen. Kuiva-ainepitoisuuden ollessa 4-12 
% muutokset kuiva-ainepitoisuudessa aiheuttivat suuria muutoksia ammoniakin 
haihtumiseen, eli kuiva-ainepitoisuuden kasvaessa haihtuminenkin lisääntyi. 

Levitysmäärällä oli Lockyerin ym. (1989) tekemien tutkimusten mukaan vaikutus 
ammoniakin haihtumisen absoluuttiseen määrään nurmen pinnalle levitetyn sian 
lietelannan kohdalla. Levitetyn ammoniumtypen määrä oli noin 40-400 kiloa 
hehtaarille. Mitä suurempi määrä lantaa hehtaaria kohti levitettiin, sitä enemmän 
ammoniakkia haihtui. Toisaalta lannan sisältämästä arnmoniumtypestä haihtui 
suhteellisesti sitä vähemmän typpeä, mitä suuremmasta levitysmäärästä oli kyse. 

Sääolot 

Ammoniakin haihtumiselle on edullisimmat olosuhteet, kun levitys suoritetaan 
lämpimissä ja tuulisissa sääolosuhtc,issa. Alhai vissa lämpötiloissa tapahtuva levittämi-
nen sitävastoin alentaa ammoniakin haihtumista. (Blc,,;s 1991.) Myöskin ilman 
kosteudella on merkittävä osuus ammoniakin haihtumisessa: mitä korkeampi ilman 
kosteus on, sitä vähemmän ammoniakkia haihtuu. (Ammoniakförluster från jordbruket 
1991, s. 5.) 

Levityksessä ilmalle altistuva lannan pinta-ala kasvaa huomattavaksi ja sen myötä 
myös ammoniakin haihtuminen. Aerobeissa olosuhtF.issa, jotka levityksen jälkeen 
muodostuvat, aiheuttavat rasvahappojen hajoamista, joka vuorostaan nostaa lannan 
pH-arvoa. Korkeampi pH-arvo lisää ammoniakin haihtumista. (Ammoniakförluster 
från jordbruket 1991, s. 5.) 

Beauchamp ym. (1982) tutkivat naudan lietelannan levityksestä johtuvia ammoniakki-
päästöjä. Levitys tehtiin paljaalle maalle, joka oli äestetty ennen levitystä. Havaittiin, 
mm. että ilman lämpötilalla oli raticaiseva merkitys haihtumisen suuruuteen. 
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Haihtumisen myös havaittiin olevan suurinta ensimmäisen ja toisen vuorokauden 
aikana levityksen jälkeen. 6-7 vuorokauden aikana levityksen jälkeen 24-33 % lannan 
sisältämästä ammoniumtypestä haihtui. 

Sateella havaittiin myös olevan merkittävä osa haihtumisen vähentymisessä, joskin 
lämpötilalla oli suurempi merkitys. Sade vaikutti ammoniakin haihtumiseen 
haihtumista vähentävästi. Tutkimuksessa todetaan, että sateen aikana on lämpötilakin 
yleensä alhainen, joten ei voida varmuudella sanoa, millainen vaikutus yksistään 
sateella on. Kuitenkin, tutkijoiden mukaan, sateen merkitystä voitaisiin selittää sillä, 
että sade huuhtoisi liukoisen ammoniumtypen maahan, jolloin ammoniakin haihtumi-
nen estyisi. 

Sommerin ym. (1991) tekemissä tutkimuksissa ilmeni, että levitysaikana lämpötilan 
ollessa lähellä nollaa ammoniakin haihtuminen oli melko pientä, mutta kokonaishaih-
tuma kuuden vuorokauden aikana oli kuitenkin melko suuri johtuen haihtumisen 
tapahtumisesta tasaisesti tuon aikajakson aikana. Kokeessa, jossa lämpötila oli noin 
19 °C haihtumista tapahtui paljon ensimmäisten 12 tunnin aikana, mutta tämän jälkeen 
haihtuminen väheni huomattavasti. Kokonaishaihtuma kuuden vuorokauden jälkeen oli 
huomattavasti suurempi alhaisemmassa lämpötilassa levitetystä lannasta, vaikka 
haihtumisen nopeus välittömästi levityksen jälkeen olikin hitaampi verrattuna 
korkeammassa lämpötilassa levitettyyn lantaan. Kylmässä levitetystä lannasta oli 
kuuden tunnin jälkeen haihtunut vajaa 15 % ammoniumtypestä, lämpimässä levitetystä 
noin 30 %. Kaksitoista tuntia levityksen jälkeen vastaavat arvot olivat noin 23 % ja 
35 %. 

Kokeessa, jossa lantaa levitettiin korkeammassa lämpötilassa (noin 19 °C), lannan 
maahan imeytyminen tapahtui nopeasti ja lannan pinnalle muodostui kuorikerros. 
Molemmat seikat vähensivät ammoniakin haihtumista levitystä seuranneiden 
ensimmäisten 12 tunnin jälkeen. 

Samassa tutkimuksessa (Sommer ym. 1991) havaittiin, että tuulen nopeuden 
kasvaminen 2,5 m/s asti lisäsi ammoniakin haihtumista. Tuulen ollessa 2,5-4 m/s ei 
ammoniakin haihtuminen lisääntynyt suhteessa tuulen nopeuden kasvamiseen. 

Ammoniakin haihtumisen havaittiin lisääntyvän ensimmäisten 12 tunnin jälkeen, mikä 
johtui lannan alkuperäisestä pH:sta: mitä korkeampi pH lannalla oli alun perin (pH 
nousi levityksen jälkeen), sitä suurempi oli ammoniakin haihtumisen määrä 
ensimmäisten kahdentoista tunnin jälkeen. Lannan pH:n nouseminen sekä lämpötila 
ensimmäisen vuorokauden aikana levityksen jälkeen oli verrattavissa ammoniakin 
haihtumisen määrään. Ensimmäisen vuorokauden jälkeen pH alenee ja ammoniakin 
haihtuminen vähenee. Tämän jakson aikana muut tekijät, mukaan lukien lannan 
kuiva-ainepitoisuus, vaikuttavat ammoniakin haihtumisen määrään. 

Maahan imeytyminen 

Mitä nopeammin lietelannan nestemäinen osa imeytyy maahan, sitä nopeammin 
nesteessä olevat ammoniumionit sitoutuvat maahiukkasten pinnoille, jolloin 
ammoniakin haihtumisriski pienenee (Bless 1991). 

Esimerkiksi maanpinnan jäätyminen tai tiivistyminen estää tehokkaasti lannan 
imeytymistä. Tällöin imeytymätön lanta on alttiina sääolosuhteille, ja ammoniakin 
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haihtuminen sekä ravinteiden huuhtoutuminen ovat mahdollisia yhä suuremmalla 
todennäköisyydellä. Döhlerin (1990) Saksassa tekemien tutkimusten mukaan 
kasvustoon, jonkin verran jäätyneen maan pinnalle maaliskuussa levitetystä naudan 
lietelannasta haihtui noin 50 % vähemmän ammoniakkia kuin toukokuussa letkulevit-
timellä levitetystä vastaavantyyppisestä lannasta. Haihtumiseen vaikutti eniten 
ilmeisesti ilman lämpötila, joka oli maaliskuussa lähellä nollaa, ja vähensi ammonia-
kin haihtumista. 

Levitystapa 

Levityshetkellä tapahtuvaksi ammoniakin haihtumiseksi on tutkimuksissa saatu noin 
1 % siitä ammoniakin haihtumisesta, joka tapahtuu levityksen aikana (Phillips ym. 
1990). Sommer ja Christensen (1990b) puolestaan saivat vastaavaksi osuudeksi 1-4 
%. Paljaalle, kasvipeitteettömälle maalle levitetty lanta saadaan nopeasti kontaktiin 
maahiukkasten kanssa, jos se pintalevityksen jälkeen välittömästi mullataan esim. 
äestämällä. Tällä menetelmällä on päästy 70-80 % :n vähenemiseen ammoniakin 
haihtumisessa verrattuna tilanteeseen, jossa multausta ei suoritettu. (Bless 1991.) 
Multauksen suorittaminen välittömästi levityksen jälkeen on järkeenkäypää sen takia, 
koska tutkimusten mukaan (mm. Bless 1991) puolet ammoniakin haihtumisesta 
tapahtuu levitystä seuraavan muutaman tunnin aikana. Multauksen suoriltaminen 
esimerkiksi 8 tuntia levityksen jälkeen vähentää ammoniakin haihtumista noin 30 % 
(mukaillen Blessin (1991) tutkimusta). 

Lannan levittäminen kasvustoon on hankalaa syntyvien kasvustovaurioiden takia. Kui-
tenkin ammoniumtypen hyväksikäyttöaste paranee (esimerkiksi nitrifikaatio ja edelleen 
huuhtoutuminen vähenevät), koska kasvit pystyvät hyödyntämään typen kasvuunsa. 
Näin tietysti vain siinä tapauksessa, että ammoniumtyppi pääsee kasvien juurien 
ulottuville. (Bless 1991.) A.mbergerin (1991) mukaan kasvustoon levitetystä lannasta 
haihtuu ammoniakkia vähemmän kuin paljaaseen maahan levitetystä lannasta. Tämä 
johtuu ilmavirtojen alemmasta nopeudesta kasvustossa sekä kasvien kyvystä ottaa 
ilmassa olevaa ammoniakkia lehtiensä kautta aineenvaihduntaansa. Blessin (1991) 
mukaan letkulevitinmenetelmän käyttäminen lietelannan levityksessä estää lannan 
kertymisen kasvien lehdille ja varsille, mitä tapahtuu käytettäessä tavanomaisia 
pintalevitysmenetelmiä. Lannan kertymisestä ja kuivumisesta kasvien pinnoille 
aiheutuu lisääntynyttä ammoniakin haihtumista. 

Painin ym. (1989a) tekemässä tutkimuksessa 24-39 % sian ja naudan lietelannan 
ammoniakin haihtumisesta tapahtui yhden tunnin aikana nurmelle levityksen jälkeen. 
Haihtuminen hidastuu suunnilleen vuorokauden kuluessa levityksestä merkittävästi, ja 
havaintojen mukaan 80 % haihtumisesta (nurmen pinnalle tapahtuneesta lietelannan 
levityksestä) saattaa tapahtua jo 12-48 tunnin sisällä (Lockyer ym. 1989, Pain ym. 
1989a). Sommerin ja Christensenin (1990a) tutkimuksissa pintalevitetystä naudan 
lietelannan ammoniumtypestä haihtui 30-100 % ammoniakkina ilmaan kuuden 
vuorokauden sisällä levityksestä. 

Hoff ym. (1981) tutkivat sijoittamalla tapahtuvasta levityksestä ja pintalevityksestä 
aiheutuvaa ammoniakin haihtumista. Lanta oli sian lietelantaa ja levitys tehtiin 
mullokselle. Tulosten mukaan pintalevityksen jälkeen ammoniakin haihtumisesta 
aiheutunut typpihäviö oli kolmen ja puolen vuorokauden aikana keskimäärin noin 
12 % ammoniumtypestä. Lannan sijoittaminen maahan vähensi merkittävästi 
ammoniakin haihtumista. Kokeessa käytettiin hyvin syvää, noin kolmeenkymmeneen 
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senttimetriin ulottuvaa sijoitusta. Sijoittamalla levitetyn lannan ammoniumtypen häviö 
ammoniakin haihtumisen seurauksena oli noin 2,5 %. Pinnalle levitetyn lannan 
ammoniakin haihtuminen vaihteli paljon. Vaihteluja tutkijat selittävät maan pH:Ila, 
ilman lämpötilalla ja ilman liikkumisella maanpinnan yläpuolella. 

Maan ominaisuuksien vaikutus ammoniakin haihtunmiseen 

Maalajilla sekä maan kunnolla on ammoniakin haihtumiseen vaikutuksensa. 
Hiekkaisessa maassa ammoniakkia haihtuu runsaammin kuin savisessa. (Döhler 1990, 
Klasink ym. 1990.) Myös tiivistynyt maa edistää huomattavasti erityisesti sian 
lannasta tapahtuvaa ammoniakin haihtumista hyväkuntoiseen maahan verrattuna. 
Naudanlannan kohdalla ero ei ollut yhtä merkittävä, mikä johtui naudanlannan 
yleensäkin huonommasta kyvystä imeytyä maahan. Adrianon ym. (1974) mukaan 
ammoniakin haihtuminen johtuu pääasiassa maan pH—arvosta, lämpötilasta ja 
kosteudesta. Kosteuden kasvaminen lisäsi ammoniakin haihtumista. 

Kemppaisen (1989) tekemissä tutkimuksissa on vertailtu suomalaisen peltomaan eri 
ominaisuuksien vaikutusta maanpinnalle levitetyn lannan ammoniakin haihtumiseen. 
Tutkimuksessa todettiin ammoniakin haihtumisen olevan parhaiten yhteydessä maan 
savespitoisuuteen. Haihtuminen oli sitä suurempaa, mitä pienempi savespitoisuus oli. 
Pienempi savespitoisuus merkitsee pienempää maahiukkasten pinta—alaa, jolloin pinta—
ala ammoniumionien kiinnittymistä varten pienenee. Myöskin kationinvaihtokapasitee-
tilla oli selvä riippuvuus vaikkei yhtä hyvä kuin savespitoisuudella. Kationinvaihtoka -
pasiteetin kasvaessa ammoniakin haihtuminen väheni. Maat, joilla on suuri määrä 
saveshiukkasia, muodostavat liittymällä yhteen suurempia murusia. Nämä muruset 
sitovat ammoniakin lujasti sisäänsä, sillä paitsi että ammoniumin sitoutuu kationin-
vaihtopaikoille, myös veden haihtuminen murusista on hyvin hidasta. Lisäksi lietelanta 
imeytyy paremmin tällaiseen hyvän mururakenteen omaaviin maihin verrattuna 
maihin, joilla ei vastaavaa sekundaarista rakennetta ole. 

Tutkimuksessa todettiin myös, ettei maan pH—arvoa voida käyttää arvioitaessa 
ammoniakin haihtumisen suuruutta suomalaisista maista, vaan muilla maan 
ominaisuuksilla on suurempi vaikutus. Maan kosteuden kasvamisella todettiin olevan 
ammoniakin haihtumista lisäävä vaikutus, jonka katsottiin johtuvan virtsan huonom-
masta imeytymisestä kosteaan maahan. 

Kemppaisen (1989) mukaan edelläkuvatunlaisia seikkoja ammoniakin haihtumiseen 
liittyvistä tekijöistä maaperän olosuhteissa ja laadussa voidaan hyödyntää lannan 
levityksen yhteydessä. Maatiloilla, joilla ei ole käytettävissä tekniikkaa ammoniakin 
haihtumisen estämiseksi, voitaisiin levitys kohdentaa sellaisille peltolohkoille, joilla 
maaperänsä ominaisuuksien takia riski ammoniakin haihtumiseen on pieni. Maatiloilla, 
joilla on käytettävissä haihtumista estävää tekniikkaa, levitys voitaisiin ohjata 
lohkoille, joilla haihtuminen lannasta todennäköisesti olisi suurta perinteisin 
menetelmin levitettynä. Tilojen välinen yhteistoiminta antaisi hyvän mahdollisuuden 
levittää lantaa kussakin tapauksessa parhaimmalle peltolohkolle. 

Ammoniakin haihtumisen estäminen lannan levityksen yhteydessä 

Lannan levitys on karjatalouden lannankäsittelyketjun aikaisista osista varsinkin 
lietelannan kohdalla se lenkki, jonka aikana suurin typen hävikki ammoniakin 
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haihtumisen seurauksena ilmeisesti tapahtuu. Kuten jo aiemmin on tullut esille, monet 
tekijät yhdessä vaikuttavat haihtumisen suuruuteen. Levitettäessä lantaa pellolle olisi 
mm. osattava valita haihtumisen kannalta mahdollisimman edullinen säätila. 
Karjataloutta harjoittavien olisikin tarpeellista olla tietoisia ammoniakin haihtumiseen 
liittyvistä tekijöistä. Tämä koskee koko lannankäsittelyketjua. Ilmeisesti oleellisinta 
olisi pitää haihtumispinta—ala mahdollisimman pienenä ja aika, jonka lanta on ilman 
kanssa tekemisissä, mahdollisimman lyhyenä. Levityksessä lisäksi levitysmenetelmällä 
on ratkaisevan suuri osuus ammoniakin haihtumisen estämisessä, kuten jäljempänä 
tullaan huomaamaan. 

Kemppaisen (1986) tekemän haastattelututkimuksen mukaan lantaa levitetään 
Suomessa keskimäärin hieman yli puolella tiloista kevättöiden yhteydessä. Sikatilojen 
kohdalla osuus oli noin 40 %, nautatiloilla noin 55 %. Talvella routaantuneeseen 
maahan ilmoitti levittävänsä keskimäärin noin 8 % karjatiloista, sikatiloista hieman 
suurempi osuus kuin nautatiloista. Levitettävästä lannasta levitetään syksyllä ennen 
routaa sikatiloilla enemmän kuin nautatiloilla koko aineiston keskiarvon ollessa 
hieman yli 30 %. 

Noin 10-20 % tiloista ilmoitti samassa tutkimuksessa levittävänsä tai levittäneensä 
joskus lantaa kasvustoon. Yleisintä lannan levittäminen oli nurmelle (16 % tiloista), 
jonkin verran myös viljoille (2 % tiloista). Levittäminen kasvustoon oli yleisempää 
naudan kuin sian lannalla ja yleistyy karjakoon kasvaessa. Kasvustoon levitettiin 
lietelantaa yleisemmin kuin kuivalantaa. 

Edelleen saman haastattelututkimuksen mukaan 80 % tiloista Suomessa ilmoitti 
multaavansa lannan yhden vuorokauden kuluessa levityksestä. Toisena — neljäntenä 
päivänä levityksen jälkeen ilmoitti multaavansa 15 % ja myöhemmin kuin neljän 
päivän kuluessa 5 % tiloista. Multausmenetelmänä lietelannan kohdalla on yleisin 
saman tutkimuksen mukaan muokkaus pintalevityksen jälkeen, jota käytti lähes 80 % 
vastanneista tiloista. Neljällätoista prosentilla tiloista käytetään sijoittavaa tekniikkaa. 
Nautatiloilla sijoittaminen oli sikatiloja yleisempää. Multausta ei suoritettu kahdeksalla 
prosentilla tiloista. 

Kuivalannan osalta purkavan perävaunun käyttö oli yleisin levitysmenetelmä, jota 
keskimäärin hieman yli puolet tutkituista tiloista ilmoitti käyttävänsä. Perälevyllä 
ilmoitti levittävänsä 6 % tiloista, muokkausvälinein 13 %, käsin 12 % ja muilla 
keinoin 15 %. Sikatiloilla purkavan perävaunun käyttäminen oli yleisempää kuin 
nautatiloilla. Kuivalannan multaaminen tapahtui tutkimuksen mukaan 47 %:lla tiloista 
äestämällä, 22 % kyntämällä ja 30 % sekä kyntämällä että äestämällä. Yksi prosentti 
tiloista ei mullannut lantaa lainkaan. 

Virtsan levitys tapahtui virtsa— tai lietevaunulla yleisimmin sika— (78 %) kuin 
nautatiloilla (65 %). Tarkoitukseen käytettiin jotakin muuta säiliötä, jollei virtsa— tai 
lietevaunua käytetty. Virtsan jätti multaamatta 72 % tiloista. Äestämällä multauksen 
suoritti 58 %, kyntämällä 6 %, äestämällä ja kyntämällä 13 % ja käsin 1 % tiloista. 
Multaamatta jättäminen oli huomattavasti yleisempää nauta— kuin sikatiloilla. 

Tässä luvussa, jossa käsitellään siis lannan levittämisen aikaisen ammoniakin 
haihtumisen vähentämistä, käydään läpi erilaisia lannan levittämiseen tarkoitettuja 
menetelmiä ja selvitetään, millaisia vaikutuksia kullakin menetelmällä on ammoniakin 
haihtumiseen. 
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Lietelannan levittämismenetelmiä 

Lietelannan levittäminen voidaan suorittaa monin eri tyyppisin menetelmin. Levitys-
menetelmä vaikuttaa huomattavan paljon mm. ammoniakin haihtumiseen, ravinteiden 
huuhtoutumistappioihin,hajuhaittoihin, levitystasaisuuteen,annostelutarkkuuteen, maan 
tiivistymiseen ja kasvustovaurioihin (Torttila ja Sipilä 1992). 

Vaunulevitys 

Vaunuilla, joilla lietelannan levittäminen pelloille tapahtuu, on eroja mm. koossa ja 
levitystekniikassa. Vaunut voivat olla joko imupainevaunuja taikka paineettomia 
vaunuja. Imupainevaunua käytettäessä hoidetaan lietesäiliön sekoittaminen yleensä 
potkurisekoittimella, koska imupainevaunun säiliö voidaan täyttää vaunun omalla 
pumpulla. Paineetonta vaunua käytettäessä tarvitaan erillinen pumppu säiliön täyttämi-
seen. Samalla pumpulla voidaan suorittaa myös lietesäiliön sekoittaminen, jolloin 
potkurisekoitinta ei tarvita. (Kapuinen ja Karhunen 1990, s. 44-47.) 

Yksinkertaisimmillaan vaunu on päältätäytettävä paineeton säiliö, jossa on lannan 
sivulle levittävä keskipakopumppu. Tästä parannettu versio on keskipakopumppu 
varustettuna hajotuslevyllä. Hajotuslevy saa aikaan tasaisemman levitystuloksen paitsi 
tuulisella säällä, jolloin tasaisuus kärsii. (Sipilä ja Torttila 1992.) 

Vaunuihin voidaan kytkeä myös esimerkiksi multainlaite tai levityspuomisto (letkulc•--
vitin, ks. kuva 11). Multainlaitteella lanta voidaan sijoittaa maahan 5-15 cm:n 
syvyyteen. Tällöin ravinteet saadaan tarkemmin käytettyä hyväksi, sillä ravinteiden 
huuhtoutuminen ja haihtuminen vähenevät oleellisesti. Myös levityksen aikaisia 
hajuhaittoja saadaan vähennettyä sijoitusmenete[mällä. Suuri vetovoiman tarve ja 
kapeahko työleveys ovat eräitä sijoitusmenetelmän haittapuolia. Myöskin sijoitusvan-
taiden aiheuttamat vauriot kasveille heikentävät jonkin verran sen käytettävyyttä. 

Kuva 11. Letkulevitin. Lanta johdetaan letkuja pitkin maahan kasvustoa tahrimatta 
(Karlsson 1991). 
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Kuva 12. Levitettäessä lietelantaa tuulisella säällä saattaa levitystasaisuus kärsiä 
(Claesson ja Steineck 1991, s. 39). 

Letkulevittimessä työleveys voi olla hyvinkin suuri. Tässä menetelmässä lietelanta 
johdetaan vaunusta puomin kautta letkuja myöten maan pinnalle. Näin levitystarkkuus 
saadaan yhtä hyväksi kuin sijoittamallakin ja käytettävissä on suuri työleveys (ks. 
kuva 11 s. 63). Letkulevittimellä lannan levitys onnistuu hyvin kasvustoonkin. (Sipilä 
ja Torttila 1992.) 

Vaunulevityksen eräitä huonoja puolia ovat traktori—vaunu —yhdistelmän suuri paino, 
jolloin maan tiivistymisen lisääntymisen riski kasvaa erityisesti levitettäessä 
epäsuotuisina aikoina. Vaarana on myös epätasainen levitystulos varsinkin tuulisella 
säällä (ks. kuva 12). Lisäksi nurmille levitettäessä tulevat esille rehun hygieniaan 
liittyvät kysymykset. (Sipilä ja Torttila 1992.) 

Syöttöletkumenetelmä, letki.ikelalevitin ja sadetus 

Syöttöletkumenetelmällä, letkukelalevittimellä ja sadetuksella suoritettu lannan 
levittäminen ei aiheuta yhtä suurta maan tiivistymisen riskiä kuin käytettäessä raskaita 
traktori—levitysvaunu —yhdistelmiä, koska lietteen kuljetusvaunu voidaan jättää pois. 
Kevyemmillä laitteilla levitys voidaan suorittaa aikaisemmin keväällä ilman suurta 
maan vaurioitumisen riskiä. 

Syöttöletkumenetelmässä ei käytetä vaunua lannan levittämiseen, vaan lietelanta 
johdetaan joustavaa letkua myöten traktorin nostolaitteisiin kytkettyyn levityslaittee-
seen. Laitetta syötetään joko suoraan lietesäiliöstä, pellon lähellä olevasta erillisestä 
säiliöstä taikka pellon reunalla olevasta lietevaunusta. Levityslaite voi olla samanlai-
nen kuin vaunujenkin kohdalla eli esimerkiksi hajotuslevy tai — levyt, multain tai 
levitinpuomi. Traktori—levitin —yhdistelmää syötetään siis traktorilla vedettävällä 
letkulla. Letkun pituus on noin 300-400 m. (ks. kuva 13, s. 65). Menetelmän käyttä-
minen edellyttää lietelannan alhaista kuiva—ainepitoisuutta. (Sipilä ja Torttila 1992.) 

Letkukelalevitin on edellisestä menetelmästä kehittyneempi versio. Siinä syöttöletkua 
ei vedetä maata pitkin, vaan letku kelautuu traktorissa olevan levityslaitteen 
yhteydessä olevasta kelasta (ks. kuva 14, s. 65). Näin kasvustovauriot vähenevät 
huomattavasti, koska letkua ei vedetä pellon pintaa pitkin. (Karlsson 1991.) 
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Lietelantaa voidaan levittää myös sadettamalla. Varsinkin lietelannasta erotetun 
nestemäisen osan levitys onnistuu tällä menetelmällä. Sadetus voidaan suorittaa 
samalla tavalla kuin tavallinenkin sadettaminen eli pyörillä kulkevaan kelkkaan 
kiinnitetyllä tykillä, jota vedetään pellon reunalla olevaa kelaa kohti. Levitys voidaan 
hoitaa myös käyttämällä kelkkaan kiinnitettyä levityspuomia, josta lanta esim. 
hajotuslevyjen kautta johdetaan maahan. Lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla 
alhainen. 

Kuva 13. Syöttöletku--
menetelmässä lietelanta 
johdetaan levitinlaittee-
seen joustavaa letkua 
pitkin (Sipilä ja Torttila 
1992). 

Kuva 14. Syöttöletkua ei tarvitse laahata maata pitkin, jos käytetään letkukelalevitintä 
(Karlsson 1991). 
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Koetuloksia eri menetelmistä 

Tanskalaisessa tutkimuksessa (Klarenbeek ja Bruins 1990) tutkittiin syvä— ja 
matalasijoituksen, levityksen jälkeisen sadetuksen ja lannan laimennuksen vaikutusta 
ammoniakin haihtumiseen sian ja naudan lietelannan nurmelle levityksen yhteydessä. 
Syväsijoitusta (lannan sijoitus yli 10 cm:n syvyyteen) käytettäessä ammoniakin 
haihtuminen väheni yli 99 % verrattuna normaaliin pintalevitykseen huolimatta siitä, 
että levitysmäärä sijoitettaessa oli nelinkertainen verrattuna pintalevityksen levitys—
määrään. Syvälle sijoitettaessa lannan sisältämästä ammoniumtypestä haihtui vain noin 
0,2-0,4 %. 

Matalasijoituksen (lannan sijoitus 5-10 senttimetrin syvyyteen) kohdalla ammoniakin 
haihtuminen oli myöskin huomattavasti vähäisempää kuin pintalevityksen kohdalla. 
Matalalle sijoitettaessa lannan sisältämästä ammoniumtypestä haihtui 4-8 %. 
Verrattuna pintalevitykseen haihtuminen väheni noin 90 %. Tässä tapauksessa 
levitetyn lannan määrä oli kaksinkertainen verrattuna pintalevitykseen. 

Pintalevityksen jälkeisellä kertasadetuksella pystyttiin ammoniakin haihtumista 
vähentämään lähes 70 % sianlannan kohdalla ja noin 80 % naudanlannan kohdalla 
verrattuna tilanteeseen, jossa ei sadeteta. Sadetusmäärä oli 10 mm. Luonnollinen sade 
levityksen jälkeen antaa luonnollisesti saman tuloksen. 

Lietelannan laimentamisella (lantaa yksi tilavuusyksikkö, vettä kolme tilavuusyksik-
köä) ammoniakin haihtuminen väheni sianlannan kohdalla noin puoleen, naudanlannan 
kohdalla noin 70 %. Döhlerin (1990) tutkimuksissa naudan lietelannan laimentaminen 
noin puoleen tai enemmän vähensi haihtumista 25-50 %. Vertailun pohjana käytettiin 
pintalevitystä. Siinä ammoniumtypestä haihtui sianlannan kohdalla 50 % levitysmäärän 
ollessa 57 kg ammoniumtyppeä hehtaarille ja naudanlannasta 65 % levitysmäärän 
ollessa 30 kg ammoniumtyppeä hehtaarille. Tutkimuksesta ei ilmennyt, kuinka pitkästä 
tarkasteluaikajaksosta levityksen jälkeen oli kysymys. 

Döhlerin (1990) mukaan lannan kuiva—ainepitoisuuden alentaminen erottamalla kiinteä 
materiaali nestemäisestä vähensi ammoniakin haihtumista lannan nestemäisen osan 
levityksen yhteydessä noin 50 % verrattuna normaalin lietelannan levittämiseen. 
Levitettäessä naudan lietelantaa keväällä syysvehnälle letkulevittimellä ammoniakin 
haihtuminen väheni hieman yli 30 % verrattuna tavanomaiseen pintalevitykseen. 
Letkulevitintä käytettäessä ongelmana oli letkujen tukkeentumisherkkyys. Tutkimuk-
sessa todetaankin, että lietelannan erotetun nestefraktion levitys letkulevitintä 
käytettäessä olisi ilmeisesti hyvä yhdistelmä. 

3.9 Erilaisten unnankäsittelymenetelmiedi vaiku-tuuksta aunnnonidkin 
haihtumiseeii annan va astoimmn jaa levityksen yhteydessä 

3.9.1 L.isäaineiden 1iiyttäinincia ariia xonåakin iseixåtztaAnöisen9 asstäxnalss1{si. 

Karjasuojissa, varastoissa ja levityksessä tapahtuvia typpihäviöitä pystytään 
vähentämään käyttämällä erilaisia lisäaineita. Ne voidaan jakaa vaikutustapansa 
perusteella pH:n alentajiin, ureaasi—inhibiittoreihin, ammoniakin adsorboijiin ja 
ammoniumin biologisiin immobilisoijiin. (Ammoniakförluster frän jordbruket 1991, 
s. 44.) 



Lannan pH:n laskeminen alle seitsemän vähentää ammoniakin haihtumista tehokkaasti 
(ks. kuva 15). Happoja, kuten salpietaria, rikkihappoa ja fosforihappoa, sekä näiden 
suoloja sekä myös superfosfaattia ja kipsiä on käytetty tähän tarkoitukseen. Tarvittava 
määrä riippuu aineen liukoisuudesta ja sen reagoivuudesta, lannan pH:sta ja 
puskurikyvystä. Lisättävän aineen määrä ei siten riipu suoraan lannan arnmoniumtyp--
pimäärästä. (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 44.) 
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Kuva 15. Ammoniakin haihtuminen lietelannasta sian (a) ja naudan (b) lannan levityk-
sen jälkeen, kun lantaa ei ole ja on happamoitettu (Stevens ym. 1989). 

Frost ym. (1990) vertasivat normaalin ja rikkihapolla happamoitetun (pH 5,5) lannan 
levityksen yhteydessä tapahtuvia typpihäviöitä. Happamoittaminen vähensi huomatta-
vasti ammoniakin haihtumista. Tulosten mukaan haihtuminen aleni alle viiteentoista 
prosenttiin käsittelemättömän lietelannan ammoniakin haihtumisen määrästä. 

Husted ym. (1990) käyttivät suolahappoa (HCl), superfosfaattia (CaH4(PO4)2), 
rautakloridia (FeC13), kalsiumnitraattia (Ca(NO3)2) ja kalsiumkloridia (CaC12) 
tutkimuksessaan lisäaineina tarkoituksena alentaa lannan pH-arvoa. Tällä pyrittiin 
vähentämään ammoniakin haihtumista pellolle levitettävästä karjanlannasta. Tulosten 
mukaan oli käytetyistä lisäaineista vain väkevää happoa käyttämällä mahdollista estää 
ammoniakin haihtumista kokonaan. Happoa tuli lisätä lannan joukkoon lannan 
alkaliniteettia vastaava määrä. Kalsiumkloridin, kalsiumnitraatin ja superfosfaatin 
kohdalla tulokset eivät olleet siis yhtä hyviä ja FeC13  oli merkittävästi huonompi 
väkevään happoon verrattuna. Suolahapon ja kalsiumkloridin lisäämisellä lantaan 
pystyttiin vähentämään ammoniakin haihtumista 0-15 %. 

Witter ja Kirchmann (1989) selvittivät kalsium- ja magnesiumsuolojen kykyä 
vähentää ammoniakin haihtumista siipikarjan lannasta. 48 vuorokauden varastoinnin 
ja kompostoitumisen aikana ammoniakin haihtuminen väheni näitä lisäaineita 
käyttämällä 85-100 % 2-3 ensimmäisen koeviikon aikana ja kokeen loppuaikanakin 
23-52 %. 



Safley ym. (1983) käyttivät kipsiä (CaSO4), superfosfaattia (CaH4(PO4)2  ja fosforihap-
poa (H3PO4) tutkimuksissaan lannan typen haihtumisen ehkäisemiseksi. Kemikaalien 
annoksina he käyttivät 100 %, 150 % ja 200 % siitä annoksesta, joka tarvitaan, jotta 
kaikki lannan ammoniakki reagoisi kokonaan kemikaalien kanssa. Tuloksista ilmenee, 
että kipsillä on vain heikko vaikutus ammoniakin haihtumisen estämisessä. Superfos-
faatin ja fosforihapon käyttämisestä seurasi merkittävää haihtumisen vähentymistä. 
Näiden kahden kemikaalin välillä ei ollut muuta merkittävää eroa kuin 100 %:n 
tasolla, jolla fosforihappo oli hieman superfosfaattia parempi. Tutkimuksessa todettiin, 
että vaikka superfosfaatti ja fosforihappo olivatkin tehokkaita estämään ammoniakin 
haihtumista, niiden käyttäminen ei ollut kustannusten valossa järkevää. 

Ureaasi-inhibiittorit 

Ureaasi-inhibiittoreiden kehittäminen on yleisesti keskittynyt ureapitoisten keinolan-
noitteiden ammoniakin muodostuksen vähentämiseen. Joitakin inhibiittoreita tosin 
voidaan käyttää myöskin ammoniakin haihtumisen estämiseksi lannasta eläinsuojissa. 

Yucca-palmusta saatavaan uutteeseen perustuva tuote pystyy ilmeisesti paitsi 
estämään ureaasientsyymin toimintaa, myöskin sitomaan ammoniakkia kemiallisesti 
itseensä (Ammoniakförluster från jordbruket 1991, s. 45). 

Yhdysvalloissa, missä valmistetta on käytetty vuodesta 1978 lähtien, tehdyissä 
tutkimuksissa on havaittu valmisteen paitsi vähentävän ammoniakin haihtumista, myös 
nopeuttavan orgaanisen aineen hajoamista. Orgaanisen aineksen hajoamisen 
nopeutuminen johtuu tutkimusten mukaan ammoniakin vapautumisen estymisestä. 
Myös luonnollisen kuorettuman muodostumisen on havaittu vähentyvän, mistä on 
nähty olevan hyötyä ainakin kärpästen lisääntymisen ehkäisemisessä. Vuonna 1990 
ainetta lisättiin Yhdysvalloissa noin 16 %:iin käytetyistä sikojen rehuista. (McFarlane 
1990.) 

Hollantilaisissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole havaittu kyseisen aineen vähentäneen 
ammoniakin haihtumista sianlannasta. Tämä johtuu ilmeisesti erilaisuudesta 
karjasuojissa ja rehuissa Yhdysvaltojen ja 1-lollannin välillä. (Kemme ym. 1993.) 

Muita lisäaineita joilla voidtn est 	 li aihtt nistra lita 

Ammoniumin immobilisaatio tapahtuu lisäämällä hiilipitoista materiaalia lannan 
joukkoon. Tällöin ammonium muuttuu orgaaniseksi typeksi mikrobien toimesta. Tähän 
liittyvää asiaa on tässäkin tutkimuksessa selvitetty kuivikkeita käsittelevissä luvuissa. 

Kalkin lisäämisellä siten, että lannan pil on vähintään 10, pystytään ureaasientsyymin 
toimintaa estämään. Tällöin ammoniakin haihtuminen vähenee. Vaiti{;utena on 
kuitenkin pitää pH-arvo kymmenessä. Alempi pH (pH 8-9) lisää ammoniakin haihtu - 
mista. 

Metalli-ionit kupari- ja rautasulfaatissa sitovat ammoniakkia, kuten myös zeoliitit ja 
formaldehydi. Myöskin turve toimii ammoniakin adsorboijana. Hapettavilla aineilla 
pystytään ammoniakki muuttamaan nitraatiksi. Niillä on myös mikrobitoimintaa estävä 
vaikutus. Esimerkkeinä hapettajista on mm. kaliumpermanganaatti ja kalsiumhypoklo-
riitti. (Gustafsson ja Mårtensson 1986.) Zeoliitin ja turpeen käyttämisen etuja ovat 
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mm. niiden myrkyttömyys ja vaarattomuus yleensäkin. Niitä voidaan käyttää myös 
maanparannusaineina. Niiden käyttäminen tulee kyseeseen lähinnä eläinsuojissa ja 
lantavarastoissa. Sivulla 43 on käsitelty tarkemmin turpeen, zeoliitin ja kivijauhon 
käyttämistä varastoinnin aikaisen ammoniakin haihtumisen ehkäisijöinä. 

Kemikaalien, kuten esimerkiksi happojen, lisääminen lantaan on yksi tapa estää 
ammoniakin haihtumista. Huonona puolena niiden käyttämisessä on niiden aiheuttama 
mahdollinen terveydellinen riski eläimille ja ihmisille. Tämäntyyppisten kemikaalien 
käyttö onkin ilmeisesti hyödyllisintä vain ajoittain torjumaan erityisen suuria 
ammoniakkipäästöjä. (Gustafsson ja Mårtensson 1986.) 

3.9.2 Lietelannan multaaminen pintalevityksen jälkeen 

Niin liete— kuin kuivalannankin välitön multaaminen levityksen jälkeen estää 
tehokkaasti ammoniakin haihtumista pinnalle levitetystä lannasta. Multaaminen 
voidaan suorittaa esimerkiksi kyntämällä tai äestämällä. Lundinin (1988a, s. 15) 
mukaan kyntäminen ehkäisee haihtumista äestämistä tehokkaammin. Sitä suurempi etu 
saadaan, mitä nopeammin levityksen jälkeen multaus suoritetaan. 

Tanskalaisessa kokeessa (Klarenbeek ja Bruins 1990) vertailtiin kyntämisen ja kahden 
erilaisen äestämismenetelmän, sekä lannan levityksen ja multauksen välisen ajan 
vaikutusta ammoniakin haihtumiseen paljaalle maalle. Levitettävä lanta oli sian 
lietelantaa, levitysmäärä noin 500 kg ammoniumtyppeä hehtaarille. Havaittiin, että jos 
halutaan saavuttaa 50 %:n väheneminen ammoniakin haihtumisessa, olisi kyntäminen 
tehtävä kuuden tunnin ja äestäminen lautasäkeellä kolmen tunnin sisällä levityksestä. 
Kyntämisen vaikutus tehostui edelleen, mikäli peltokappale äestettiin ennen 
kyntämistä. Äestämisessä käytetyistä menetelmistä oli lautasäkeen käyttäminen 
ajoittain huomattavastikin tehokkaampaa kuin äestäminen jäykkäpiikkisellä äkeellä. 

Sommerin ja Christensenin (1990b) (Tanska) tekemissä tutkimuksissa naudan liete-
lannan välittömän kyntämällä suoritetun multauksen seurauksena levitetystä 
ammoniumtypen määrästä enintään 17 % haihtui ammoniakkina kuuden vuorokauden 
sisällä levityksen jälkeen. Saman tutkimuksen mukaan äestämällä suoritettu multaami-
nen vähensi ammoniakin haihtumista noin 40 % sian kuivalannasta. Vastaavasti 
biokaasutuotannossa olleesta lannasta, joka oli levityksen jälkeen mullattu samoilla 
menetelmillä, ammoniakin haihtuminen oli huomattavasti suurempaa. Kuuden 
vuorokauden aikana levityksen jälkeen levitetyn ammoniumtypen määrästä oli noin 
puolet haihtunut. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että kokeessa multauksen aikana maan 
kosteus oli hyvin suuri, mikä johtui runsaista sateista ennen levitystä. Vedellä 
kyllästynyt maa ei mahdollistanut lannan imeytymistä. 

Sipilä (1992a) vertaili s—piikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä, jälkiäkeellä ja tasausäkeellä 
suoritettuja multauksia keskenään. Tutkimuksen mukaan tasausäestys oli tehokkain 
menetelmä estämään ammoniakin haihtumista. Tosin tasausäkeen taipumus siirtää 
maata mukanaan saattoi antaa vääristyneitä tuloksia. Lapiorullaäes vaikutti s—piikki-
äestä hieman tehokkaammalta. 
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3.9.3 Muiden käsittelymenetelmien vaikutuksia levityksen yhteydessä tapahtuvaan 
ammoniakin haihtumiseen 

Painin ym. (1990) sian lietelannalla tekemien tutkimusten mukaan ilmastetusta 
lietelannasta haihtui typpeä ammoniakkina ilmaan huomattavasti enemmän kuin 
ilmastamattomasta. Päinvastoin tapahtui hajulle. Ilmastuksen seurauksena hajut 
vähenivät 55 % verrattuna sekoittamattomaan ja ilmastamattomaan lantaan. Pelkkä 
sekoituskin vähensi hajuja 26 %. 

Lockyer ym. (1989) tutkivat neljän erilaisen siipikarjakasvattamon lannan levityksestä 
aiheutuvaa ammoniakin haihtumista. Levitys tehtiin pintalevityksenä nurmelle ja 
haihtumista tarkkailtiin kuuden vuorokauden ajan. 

Ensimmäisessä menetelmässä häkkikanojen lanta putosi häkkien alla olevaan 
syvennykseen. Syvennyksessä olevan lannan joukkoon lisättiin vettä, jolloin syvennys 
saatiin tyhjennettyä pumppaamalla. Tällaisen lannan levityksen seurauksena haihtui 
83 % lannan sisältämästä ammoniumtypestä ja kokonaistypestä 45 %. 

Toisessa ja kolmannessa menetelmässä häkkikanojen lanta putosi lannanpoistohihnalle. 
Näistä ensimmäisen kohdalla lannanpoisto tapahtui kaksi kertaa viikossa ja lanta 
varastoitiin lietelantana säiliössä. Toisessa menetelmässä lannanpoisto tapahtui kerran 
viikossa. Lanta oli kuivattu lannanpoistohihnalle ilman avulla. Lannan kuiva-
ainepitoisuus oli noin 60 % ja se varastoitiin kuivalantana katteellisessa varastossa. 
Levityksen yhteydessä lietelannasta haihtui ammoniumtypestä 72 % ja kokonaistypestä 
38 %. Kuivatusta lannasta haihtui ammoniumtypestä 21 % ja kokonaistypestä 7 %. 

Neljänneksi tutkittiin kuivikepohjalla kasvatettavien broilerien kuivikelannan 
levittämisestä johtuvaa typen haihtumista. Kuivikeaineena oli käytetty silputtua oikea, 
ja lannan kuiva—ainepitoisuus oli noin 75 %. Levityksen yhteydessä ja kuusi 
vuorokautta sen jälkeen ammoniumtypestä 37 % ja kokonaistypestä 7 % oli haihtunut. 

Ammoniakin haihtuminen oli vähäisintä kuivatusta lannasta. Vaikka lannan 
kuivaaminen aiemmin tässä työssä esille tulleiden ammoniakin haihtumiseen liittyvien 
tekijöiden vuoksi aiheuttaakin kiihtynyttä ammoniakin haihtumista, ei tämän 
tutkimuksen mukaan näin ollut tapahtunut. Kuivatun lannan kokonaistyppipitoisuus 
(prosenttia kuiva—aineesta ja koko lannan määrästä) oli ennen lannan levittämistä 
korkein verrattuna muihin lantatyyppeihin. Ilmeisesti lannan kuivuminen lannanpois-
tohihnalla tapahtui niin nopeasti, ettei ureahapon hajoaminen ehtinyt kunnolla päästä 
käyntiin. 

Lietelannan happamoittamisen, separoimisen ja laimentamisen vaikutus am oakin 
haihtumisen määrään 

Stevens ym. (1989) tutkivat laboratorio— ja kenttäolosuhteissa happamoittamisen 
vaikutusta ammoniakin haihtumiseen pinnalle levitetystä naudan— ja sianlannasta. 
Laboratorio—olosuhteissa ammoniakin haihtumista mitattiin kolme vuorokautta ja 
kuusi tuntia kestävän koejakson aikana välittömästi levityksen jälkeen. Molempien 
lantatyyppien kohdalla havaittiin ammoniakin haihtumisen vähenevän 88-95 % 
verrattuna käsittelemättömään lantaan, kun happamoitetun lannan pH oli 5,5. 
Tutkimuksissa havaittiin myös, että lannan pH:n laskeminen alle kuuden vähensi 
nopeasti ammoniakin haihtumista. 
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Kenttäolosuhteissa tehtyjen kokeiden mukaan (Stevens ym. 1989) lannan pH:n 
laskeminen 5,5:een käyttämällä rikkihappoa vähensi ammoniakin haihtumista nurmen 
pinnalle levitetystä lehmän lietelannasta yli 80 %. 

Pain ym. (1989b) tutki happamoittamisen vaikutusta ammoniakin haihturniseen 
nurmen pinnalle levitetystä naudanlannasta. Havaittiin, että rikkihapon lisääminen 
lantaan vähensi ammoniakin haihtumista sekä keväällä että syksyllä levitetystä 
lannasta. Lannan pH oli noin 5,5. Syksyllä saavutettiin ammoniakin haihtumisen 
suuruudessa noin 30 %:n vähennys ja keväällä jopa yli 50 %:n vähennys verrattuna 
käsittelemättömään lantaan. 

Frostin ym. (1990) tutkimuksessa pyrittiin selvittämään ammoniakin haihtumisen 
suuruuden riippuvuutta kiintoaineeltaan erikokoisista lietelantaeristä levityksen 
yhteydessä. Havaittiin, että mitä suuremmista partikkeleista lietelanta koostui, sitä 
suurempi oli myös ammoniakin haihtumisen määrä. Pienentämällä lannan partikkeli--
kokoa ammoniakin haihtuminen siis vähenee. Frost ym. (1990) arvioivat, että seulan 
silmäkoon ollessa 3,2 mm ammoniakin haihtuminen vähenisi 25 % ja silmäkoon 
ollessa 0,1 mm haihtuminen vähenisi 50 % verrattuna lietelantaan, joka on laskettu 
silmäkooltaan 100 mm:n seulan läpi. 

Samassa tutkimuksessa tutkittiin happamoitetun ja kiintoaineeltaan erikokoisten 
lietelantaerien vaikutusta viljeltävän kasvin (Lolium perenne) kuiva—ainesatoon. 
Todettiin, että happamoittaminen lisäsi satoa verrattuna happamoittamattomaan 
lantaan, samoin partikkelikoon pienentäminen. Keinolannoitetypen lannoitusvaikutuk-
sesta (=100 %) happamoitetun lietelannan sisältämän ammoniumtypen lannoitusvaiku-
tus oli 96 %, käsittelemättömän 39 %. 

Stevens ym. (1992) tutkivat lannan separoinnin, laimentamisen, huuhtelemisen 
levityksen jälkeen ja happamoittamisen vaikutusta ammoniakin haihtumiseen ja näiden 
menetelmien yhdistämistä ammoniakin haihtumisen estämiseksi levitettävästä naudan 
lietelannasta. Eri yhdistelyvaihtoehtoja käyttämällä voitiin saavuttaa 50 %:n, 75 %:n 
tai 90 %:n väheneminen ammoniakkipäästöjen kohdalla seuraavilla tavoilla: 

— ammoniakin haihtuminen väheni 50 % separoimalla lanta 0,4 mm:n silmäkoon 
omaavalla seulalla, separoimalla 10 mm:n seulalla ja laimentamalla lanta lisäämällä 
siihen vettä 86 % lannan tilavuudesta, tai separoimalla lanta 2 mm:n seulalla ja 
laimentamalla se lisäämällä siihen vettä 53 % lannan tilavuudesta 

— ammoniakin haihtuminen väheni 75 % happamoittamalla lanta siten, että sen pH on 
6,5, tai separoimalla lanta 0,4 mm:n seulalla ja laimentamalla lanta lisäämällä siihen 
vettä 50 % sen tilavuudesta tai separoimalla lanta 5,0 mm:n seulalla ja laimentamalla 
se lisäämällä siihen vettä 100 % sen tilavuudesta 

— ammoniakin haihtuminen väheni 90 % happamoittamalla lanta siten, että sen pH oli 
6,0, tai laimentamalla lanta lisäämällä siihen vettä 50 % sen tilavuudesta ja 
happamoittamalla lanta pH arvoon 6,5 tai separoimalla lanta 0,4 mm:n seulalla ja 
happamoittamalla lanta pH arvoon 6,5. 

Stevensin ym. (1992) mukaan typpihapon käyttäminen lannan happamoittamiseksi on 
yhtä tehokas menetelmä kuin rikkihapon käyttäminen. Lisäksi käytettäessä typpihap-
poa nousee lannan typpisisältö (rikkihappoa käytettäessä nousee lannan rikkisisältö). 
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Käytettäessä esimerkiksi 10 M typpihappoa 1,4 % lannan tilavuudesta vähenee 
ammoniakin haihtuminen 75 % ja lannan typpisisältö lisääntyy noin kahdella 
grammalla litraa kohti. 

4 KARJANLANNASTA VAPAUTUVIA MUITA KAASUMAISIA 
YHDISTEITÄ 

Maapallon vastaanottamasta auringon säteilyenergiasta osa jää ylläpitämään 
maapallolla olevia tasaisia olosuhteita osan heijastuessa ja poistuessa takaisin 
avaruuteen. Ilmakehän aiheuttaman ns. luonnollisen kasvihuoneilmiön ansiosta 
maanpinnan keskilämpötila on noin +15 °C. Ilman tätä vaikutusta maanpinnan 
keskilämpötila olisi noin —19 °C. Tällainen luonnollinen kasvihuoneilmiö johtuu siitä, 
että maapallon ilmakehä päästää sisään auringon lyhytaaltoisen säteilyn, mutta estää 
maanpinnan ja itsensä lähettämän pitkäaaltoisen lämpösäteilyn poistumista. 

Maapallon ilmakehässä luonnostaan olevat kaasut, kuten vesihöyry (H20), hiilidioksidi 
(CO2), metaani (CH4), typpioksiduuli (N20) ja otsoni (03) sekä ihmisten keinotekoi-
sesti valmistamat ja pitkäikäiset kemialliset yhdisteet (esimerkiksi klooratut ja 
fluoratut hiilivedyt eli ns. CFC—kaasut) imevät lämpösäteilyä erittäin tehokkaasti. 
Nämä kaasut imevät itseensä mm. maan pinnalta tulevaa lämpösäteilyä, jota ne 
lähettävät edelleen sekä ylös— että alaspäin. Taulukossa 8 on kuvattu eri kasvi-
huonekaasujen suhteellista kykyä pidättää lämpösäteilyä. 

Taulukko 8. Kasvihuonekaasujen suhteellinen kyky pidättää lämpösäteilyä (Ilmasto-
kaasutyöryhmän väliraportti 1990, s. 10). 

Kaasu 	 Suhteellinen lämmönpidätyskyky/kg kaasua 
ilmakehässä 

Hiilidioksidi 1 
Metaani 70 
Typpioksiduuli 200 
CFC 11 5 000 
CFC 12 7 500 
HCFC 22 3 000 

Maapallon luonnollinen kasvihuoneilmiö aiheutuu suurimmaksi osaksi ilmakehän 
vesihöyrystä ja hiilidioksidista. Ihmistoiminnan seurauksena ilmakehän koostumukses-
sa tapahtuu muutoksia, jotka lisäävät kasvihuoneilmiötä aiheuttavien kaasujen määrää 
ilmakehässä ja siten voimistavat lämpösäteilyn absorptiota. Tällaisia ihmistoiminnan 
seurauksena lisääntyviä kaasuja ovat muut paitsi vesihöyry. Näistä tärkein kaasu on 
hiilidioksidi, jonka arvioidaan aiheuttavan yli puolet kasvihuoneilmiön voimistumi-
sesta. 
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Hiilidioksidipäästöt ovat pääosin peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja 
metsien hävityksestä. Energiantuotannon ja metsien lisäksi tärkeä kasvihuonekaasujen 
lähde on maatalous. Maatalous aiheuttaa metaani— ja typpioksiduulipäästöjä. 
(Kanninen 1992.) 

4.1 Metaani 

Metaania vapautuu ilmakehään mikrobitoiminnan tuloksena. Anaerobisesti hajotessaan 
1 kg hiiltä tuottaa 0,5 kg metaania. Ihmisen toimintaan liittyviä metaanilähteitä ovat 
riisiviljelmät, karjanhoito ja kaatopaikat. Niissä tapahtuvissa hapettomissa hajoamis-
prosesseissa vapautuu metaania. Puun ja muun biomassan poltossa vapautuu metaania, 
jos palaminen tapahtuu epätäydellisesti. Myös maakaasun tuotannossa ja jakelussa 
sekä hiilen louhinnassa vapautuu huomattavasti metaania. Karjataloudessa metaania 
vapautuu eläinten ruuansulatuksessa ja ulosteiden hajotessa anaerobisesti. Metaania 
vapautuu myös viljelymaista anaerobisissa olosuhteissa. Toisaalta suurin biologinen 
metaanin sitoja on aerobisissa maissa metaania hajottavat mikro—organismit. 
Maanviljelysmaan merkitys metaanin sitojana on ilmeisesti vähäinen, sillä runsaat 
typen kierron prosessit estävät metaanin hapetusta. Metaania arvioidaan vapautuvan 
vuosittain Suomen karjataloudesta noin 165 000 tonnia ja peltoviljelystä noin 15 000 
tonnia. 

Metaani on hyvin reaktiivinen kaasu. Sitä poistuu ilmakehästä pääosin reaktioissa 
hydroksyyli —radikaalien (OH) kanssa, jolloin syntyy hiilidioksidia ja vettä. Metaanin 
hajoamiseen vaikuttavat mm. OH— radikaalien ja häkäkaasun pitoisuudet sekä typen 
oksidien ja otsonin pitoisuudet ilmassa. Osa metaanista poistuu maahan. Metaanin 
pitoisuus on nykyään kaksinkertainen verrattuna esiteolliseen aikaan. Sen viipymäksi 
ilmakehässä arvioidaan 8-12 vuotta. 

Metsämaassa toimivat bakteerit hapettavat ilmakehän metaania hiilidioksidiksi. 
Metsämaa siis toimii metaanin nieluna. Typpilaskeuma tai —lannoitus voivat haitata 
metsämaassa metaania hapettavien bakteerien toimintaa. (Kanninen 1992.) 

4.2 Typpioksiduuli 

Typpioksiduulia voi syntyä sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa. 
Ihmistoiminta, kuten fossiilisten polttoaineiden ja biomassan poltto sekä lannoitteiden 
käyttö, lisäävät typpioksiduulin määrää ilmakehässä. Typpioksiduuli poistuu 
ilmakehästä pääosin stratosfäärissä tapahtuvien fotolyysireaktioiden seurauksena. Sen 
viipymäaika ilmakehässä on pitkä, noin 150 vuotta. Typpioksiduulin pitoisuus on 
nykyään noin 8 % esiteollista aikaa korkeampi. 

Varsinkin maassa olevat anaerobiset bakteerit muodostavat typpioksiduulia. Niiden 
suorittaman denitrifikaatioprosessin tuloksena syntyy typpioksiduulin lisäksi 
typpikaasua. Arvioiden mukaan Suomen pelloilta vapautuu typpioksiduulia noin 
10 000 tonnia vuosittain. Denitrifikaation suuruus riippuu ainakin maan ominaisuuk-
sista, sääolosuhteista ja typpilannoituksen määrästä. (Kanninen 1992.) 
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1 VAHENTAMISMENETELVIIEN VAIKUTUKSIA 
YMPÄRISTÖÖN 

Tämän osan tarkoituksena on tarkastella, millaisia vaikutuksia edellä esille tulleilla 
ammoniakkipäästöjen vähentämismenetelmillä on ympäristöön. Samalla selvitetään 
vähentämismenetelmien vaikutuksia myös maataloustöiden suorittamiseen sekä niiden 
vaikutuksia muualla, erityisesti jäljempänä, lannan käsittelyketjussa, missä myös 
pyritään estämään ammoniakin haihtumista. 

Ensimmäisinä mahdollisina ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tulevat esille 
vähentämismenetelmien vaikutukset muiden kaasujen, erityisesti kasvihuoneilmiötä 
voimistavien typpioksiduulin ja metaanin muodostumiseen ja vapautumiseen. 
Typpioksiduuli on myös osakkaana typen haihtumisprosesseissa ammoniakin 
haihtumisen ohella. Näiden kaasujen haihtumiseen eri kaijataloustuotannon vaiheissa 
ei kuitenkaan tässä työssä syvennytä, vaan niitä tarkastellaan melko vähän. Monilla 
vähentämismenetelmillä saattaa olla merkitystä konetyön lisääntymisen ja sitä kautta 
energian kulutuksen kasvamisen kannalta, mitä myös pyritään selvittämään. Energian 
kulutuksen määrää kannattaa mielestäni tarkastella, koska energian tuottamiseen ja 
kuluttamiseen liittyy monia ympäristöön kohdistuvia epäedullisia vaikutuksia. Olisikin 
mielenkiintoista vertailla esimerkiksi pellolta, joka on jätetty multaamatta levityksen 
jälkeen, haihtuvan ammoniakin vaikutuksia luonnossa niihin ympäristöön kohdistuviin 
vaikutuksiin, joita aiheutuu, kun multaus suoritetaan fossiilisia polttoaineita (tai 
muitakin energianlähteitä) käyttävällä koneella. Samaa vertailua voitaisiin tehdä 
muidenkin ammoniakkipäästöjä vähentävien menetelmien kohdalla. Tietenkin tällöin 
tulisi ottaa huomioon esimerkiksi myös säästetyn typen merkitys, koska vain 
mahdollisimman tehokkaalla karjanlannan typen hyväksikäytöllä voidaan vähentää 
keinolannoitteiden käyttämistä. Keinolannoitteiden valmistamiseenhan tarvitaan varsin 
paljon energiaa. 

Edellä mainittujen ympäristöön kohdistavien vaikutusten lisäksi ammoniakkipäästöjen 
vähentämismenetelmillä saattaa olla ja epäilemättä onkin monia muitakin vaikutuksia, 
joita mahdollisuuksien mukaan tuodaan esille. 

Maataloudessa, niin kuin kaikissa yhteiskunnan sektoreissa, olisi järkevää paitsi 
selvittää eri toimintojen vaikutus ympäristön pilaantumiseen, myös mahdollisen 
pilaantumisen estämiseksi tarkoitettujen toimintojen itsensä vaikutusta pilaantumiseen. 
Näiden toimintojen vaikutuksia olisi tarkasteltava koko niiden toiminta—ajalta. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi elinkaarianalyysin hyväksikäyttöä jokaisen toiminnon ja siihen 
tarvittavien laitteiden ym. kohdalta. Elinkaarianalyysissähän pyritään selvittämään 
esimerkiksi jonkin valmistetun tai valmistetuksi aiotun koneen vaikutusta ympäristön 
pilaantumiseen ensinnäkin kyseisen koneen valmistamisen ajalta, toiseksi koneen koko 
käyttöajan ajalta ja kolmanneksi koneen käytön jälkeiseltä ajalta. 

1.1 Vähentämismenetelmi t karjasuojissa 

Kuten jo aiemmin on tullut ilmi, karjasuojissa suoritettu lannan laimentaminen, lannan 
huuhteleminen tai pintojen peseminen vedellä vähentävät merkittävästi ammoniakin 
haihtumista, mutta samalla seuraa ongelmia lannan jatkokäsittelyn kannalta. Veden 
käyttäminen lisää varastoitavan ja levitettävän lannan määrää, mistä saattaa aiheutua 
monenlaisia ongelmia niin ympäristön kuin töitten suorittamisenkin kannalta. 



Välittömästi huuhtelumenetelmää käytettäessä törmätään suureen vedenkulutukseen, 
ellei käytetä erotussysteemiä, jossa omaksi osakseen erotetulla lannan nestemäisellä 
osalla huuhdotaan lantakanavat (kts s. 34). Myös huuhtelu— ja pesusysteemeissä 
voitaisiin ilmeisesti käytettyä vettä kierrättää. Erotus—kierrätyslaitteiston eräänä 
haittapuolena taas on sen tarvitseman energian ilmeisesti melko suuri määrä sekä 
taloudelliselta kannalta katsottuna suuri investointitarve. Lannan separoinnin takia 
tarvitaan kaksi lantajärjestelmää varastoinnin ja levityksen kohdalla. Toinen 
nestemäiselle osalle, toinen kiinteälle osalle. 

Huuhteleminen ja peseminen vedellä lisäävät siis paitsi varastointitilan määrää, myös 
levitettävän lannan määrää. Tällaisessa menetelmässä lantavarastot on suunniteltava ja 
rakennettava kooltaan niin suuriksi, että niissä voidaan varastoida kaikki syntyvä 
lantamäärä. Lannan laimentumisella voidaan toisaalta saavuttaa etuja mm. levitettäessä 
lantaa sadettamalla, syöttöletkulevittimellä taikka letkukelalevittimellä. Tällöin 
kevyemmän levitystekniikan käyttämisellä maan tiivistymisen riski vähenee. Näitä 
menetelmiä käytettäessä lannan alhaisesta kuiva—ainepitoisuudesta on hyötyä 
laitteiston toiminnan kannalta ja tätä silmällä pitäen lantaa on laimennettava joka 
tapauksessa. 

Levitettäessä lantaa vaunulla lisääntyy lannan laimentumisen myötä levitystyön tarve. 
Samalla maan tiivistymisriski kasvaa, mikäli hehtaarille halutaan levittää sama määrä 
ravinteita kuin laimentamattomankin lannan kohdalla. Lantaa levitettäessä sadettamalla 
ovat hajuhaitat ilmeisesti melkoisesti suurempia kuin tavanomaisen pintalevityksen 
kohdalla, koska lannan pisarakoko on pieni ja koska lanta on tällöin pitemmän aikaa 
ilmassa. Tavanomaisella vaunulla suoritettavan pintalevityksen kohdalla on laimenne-
tun lannan aiheuttama hajuhaitta ilmeisesti suurempi verrattuna laimentamattomaan, 
mikä saattaa johtua mm. pienemmästä pisarakoosta. Laimennetun lannan pienempi 
pisarakoko aiheuttaa sen, että tuuli saattaa vaikuttaa levitystasaisuuteen huomattavasti. 

Lannan laimentumisella saavutetaan etuja ammoniakin haihtumisen estämisessä 
varastoinnin ja levityksen aikana, koska ammoniakin haihtuminen riippuu lannan 
kuiva—ainepitoisuudesta: kuiva—ainepitoisuuden alentuessahan ammoniakin haihtu-
minen vähenee. 

Kuivalantasysteemissä virtsa voidaan erottaa virtsakaivoon tai imeyttää kuivikkeeseen. 
Virtsan nopeasta erottamisesta ei saada täyttä hyötyä ellei virtsakaivo ole kunnolla 
katettu varastointiaikaisen typen haihtumisen estämiseksi. Tämän lisäksi olisi virtsaa 
levitys hoidettava siten, että se tulee mahdollisimman nopeasti kosketuksiin 
maahiukkasten kanssa. 

Jo tämän tarkastelun perusteella voidaan havaita, miten paljon lannan käsittely sekä 
ammoniakin haihtumiseksi tehtävät toimenpiteet jo karjasuojassa vaikuttavat 
myöhempiin lannan käsittelyvaiheisiin, ammoniakin haihtumiseen muualla käsittely—
ketjussa ja ilmeisesti muihinkin lannan käsittelyyn ja ammoniakin haihtumisen 
estämiseen liittyvien toimintojen aiheuttamiin vaikutuksiin ympäristössä. 

Biosuodattimen liittäminen karjasuojan poistoilmasysteemiin vähentää paitsi 
ammoniakin pääsemistä ulkoilmaan, myös hajujen määrää. Myöskin muut suodatus-
systeemit poistavat ilmasta molempia komponentteja. Biosuodattimesta tulevan 
typpipitoisen huuhteluveden sijoittaminen saattaa tuottaa ongelmia varsinkin, jos sitä 
ei ole mahdollista johtaa lietesäiliöön. Biosuodattimissa, kuten monessa muussakin 
yhteydessä karjataloudessa, voidaan käyttää turvetta sitomaan ammoniakkia ja 
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kosteutta. Turve on fossiilista materiaalia, jonka sisältämä hiili vapautuu muiden 
fossiilisten polttoaineiden tapaan palamisen yhteydessä lisäten ilmakehän hiilidioksidi--
pitoisuutta. Myöskin turpeen hajotessa luonnollisesti siihen sitoutunut hiili vapautuu 
hiilidioksidina ilmakehään. Kuiviketurpeen kuten muunkin turpeen nostamisen 
edellytyksenä on suon kuivattaminen. Kuivatuksen seurauksena turpeen hajoamis-
prosessi kiihtyy. Kuivatuksen seurauksena suoluonto muuttuu täysin. 

Turpeen lahoaminen alkaa vasta, kun se joutuu tekemisiin ilman kanssa. Näin 
tapahtuu, kun soita kuivataan niitä otettaessa esimerkiksi polttoturvetuotannon 
käyttöön. Toisaalta kuiviketurvetta ja suodattimissa käytettävää turvetta muodostuu 
myös polttoturpeen noston sivutuotteena, joka siis jäisi käyttämättä ja hajoaisi suolla 
luonnostaan, ellei sitä hyödynnettäisi jossakin muualla. 

Biosuodatin vaatii kunnolla toimiakseen tasaisen rakenteen ja kosteuden, joten sitä on 
käänneltävä ja kasteltava usein. Tämä lisää karjatilan työmäärää. Suodattimien 
käyttämisestä aiheutuva sekundaarinen jäteongelma ratkaistaan käytännöllisimmin 
siten, että kiinteät ja nestemäiset jätteet johdetaan lannan joukkoon. Levityksen 
yhteydessä on huolehdittava ammoniakin haihtumisen estämisestä, ettei saavutettua 
etua menetettäisi. 

Poistoilman biologisessa pesusysteemissä sekä ammoniakin absorptiossa on järjestel-
mässä kiertävä vesi vaihdettava säännöllisesti siihen kertyneen ammoniumin ja 
nitraatin suuren määrän takia. Vesi on ilmeisesti helpointa käsitellä johtamalla se 
lietesäiliöön samoin kuin poistettava ylimääräinen mikrobimassakin. Kemosorptiossa 
sekundaarijäteongelma on huomattavasti vaikeammin ratkaistavissa kuin edellä 
mainituissa menetelmissä käytettävän kemiallisen reagenssinsa takia. 

Kondensaatio on runsaasti energiaa tarvitseva ja kallis menetelmä. Myös kerätyn 
ammoniakin varastointi ja sijoittaminen edelleen ovat ilmeisesti vaikeasti järjestettä-
vissä. Adsorptio ja otsonointi ovat kalliita ja aiheuttavat myös sekundaarijäteongelman. 

Kaikissa edellämainituissa ammoniakkikaasun poistosysteemeissä menetelmän 
käyttäminen lisää energiankulutusta. Menetelmissä, joissa syntyy typpipitoista 
jätevettä, on otettava huomioon, ettei vesiä johdeta vesistöihin tai pohjavesiin. 

Kemikaalien, kuten happojen, käyttäminen ammoniakin haihtumisen ehkäisemiseksi 
karjasuojissa ja muuallakin lannan käsittelyvaiheissa on melko tehokas menetelmä, 
mutta sen käyttämisestä aiheutuu ongelmia mm. käyttöturvallisuuden, eläinten 
terveyden ja rakenteiden kestävyyden kohdalla. Niitä vaikutuksia, joita seuraa 
kemikaaleilla käsitellyn lannan levittämisestä pelloille esimerkiksi maan pieneliöille, 
on ilmeisesti tutkittu melko vähän. 

1.2 Vähelntämismeneteirnät lantavarastoissa 

1.2.1 Kuivalantalat 

Kuivalantalan kattamisella saavutetaan etuja niin ilman—, kuin vesienkinsuojelun 
kannalta. Lannan tiivistäminen ehkäisee lannan kompostoitumista, mutta samalla 
lisääntyneet anaerobiset alueet saattavat lisätä denitrifikaatiota, jonka seurauksena 
typpikaasun ja typpioksiduulin vapautuminen lisääntyvät (Kirchmann 1985). 
Lantakasojen peittäminen muovilla esimerkiksi peitettäessä lantapattereita pelloilla 
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saattaa aiheutua muovin joutumista luontoon. Peitemateriaalin tulisikin olla 
sääolosuhteita kestävää ja monta kertaa uudelleen käytettävää. Keinotekoisten 
materiaalien käyttämisessä ja loppusijoittamisessa olisi oltava huolellinen, ettei 
luonnolle vieraita aineita joutuisi ympäristöön. 

Hiili/typpi —suhdetta nostamalla voidaan vähentää ammoniakin haihtumista, mutta 
samalla se saattaa lisätä anaerobisissa olosuhteissa typpioksiduulia ja metaania 
tuottavien mikrobien toimintaa, sillä hiilen määrän lisääntyminen lisää mikrobeille 
käyttökelpoisen energian määrää. 

Kuivalannan laimentamisella lannasta tulee lietelannan kaltaista, jolloin sen 
varastoinnin ja levityksen kohdalle sopivat samat seikat kuin mitä lietelannasta 
myöhemmin sanotaan. Laimentaminen kuluttaa vettä. Osa vedestä voitaisiin saada 
esimerkiksi pesuvesiä keräämällä. Laimennettaessa olisi saatava aikaan mahdollisim-
man homogeeninen seos, joten laimentaminen vaatii ilmeisesti melko voimakasta 
sekoittamista. 

1.2.2 Lietelantalat 

Katemateriaaleina käytettäessä keinotekoisia materiaaleja, kuten muovikalvoja ja 
—levyjä sekä erilaisia muovirakeita, on vaarana, että näitä luonnossa hajoamattomia 
aineita joutuu esimerkiksi säiliön tyhjentämisen yhteydessä luontoon. Muovista 
valmistettujen materiaalien loppusijoitus käytön jälkeen muodostaa myös ongelman. 

Muovirakeet joutuvat erityisen herkästi lannan mukana pellolle. Tuulen vaikutuksesta 
ne saattavat myös lennähtää ulos säiliöstä. Kelluvien levyjen ja kalvojen käyttäminen 
hankaloittaa lietelantasäiliön sekoittamista, ilmastusta ja tyhjentämistä, mikä lisää työn 
määrää esimerkiksi muutoinkin kiireisen keväällä suoritettavan levityksen yhteydessä. 

Kaikille kattamismenetelmille on ominaista, että niiden käyttämisestä aiheutuu 
lisäkustannuksia viljelijälle. Toisille, kuten esimerkiksi betonikannelle, on ominaista 
suuri kertaluontoinen investointi, toisilla taas joudutaan kate tekemään uudelleen tai 
täydentämään tietyin väliajoin ja tällöin voidaan joutua hankkimaan uutta katemateri-
aalia kuluneen tilalle, kuten esimerkiksi turpeen tai Leca—soran käyttämisen kohdalla 
tapahtuu. 

Kelluvat katteet päästävät sadeveden lietesäiliöön, mikä toisaalta laimentaa lantaa, 
toisaalta lisää levitettävän lannan määrää. Kelluviin katemateriaaleihin perustuvissa 
kattamismenetelmissä ei myöskään voida rakentaa yhteyttä biosuodattimeen, jolloin 
siihen olisi, kuten kiinteiden katemateriaalien kohdalla, mahdollisuus johtaa lannan 
ilmastuksen ja sekoittamisen yhteydessä vapautuvaa ammoniakkia sekä haisevia 
yhdisteitä. 

1.3 Vähentämismenetelmät lannan levityksessä 

Lannan multaaminen niin kuiva— kuin lietelannankin kohdalla vähentää ammoniakin 
haihtumista sekä haisevien yhdisteiden vapautumista. Multaaminen esimerkiksi 
äestämällä, samoin kuin lannan levittäminenkin, olisi ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen kannalta hyödyllistä suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, ts. siten, että 



esimerkiksi ilmakehän saastuminen traktorien polttoaineenkulutuksen takia olisi 
mahdollisimman vähäistä. Huomiota olisi kiinnitettävä myös maan tiivistymiseen. 
Multaaminen käyttämällä sijoittavaa tekniikkaa on raskastöistä, mikä lisää energian 
kulutusta ja edelleen päästöjä ilmakehään verrattuna pintalevitykseen, mutta se on 
tehokas menetelmä ammoniakin haihtumisen estämiseksi toisin kuin pintalevitys. 
Pintalevityksessä joudutaan lanta ensin levittämään ja sen lisäksi vielä multaamaan. 
Multaus olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti levityksen jälkeen. Tällöin paras hyöty 
saataisiin, mikäli multaus suoritettaisiin toisella traktorilla samanaikaisesti levityksen 
yhteydessä. Se kuitenkin vaatisi suurta konekapasiteettia ja työvoiman saatavuutta. 

1.4 Ruokinnan umuuttamisen vaikutuksia 

Ruokintaa muuttamalla pystytään huomattavasti vaikuttamaan haihtuvan ammoniakin 
määrään. Ruokintaa optimoimalla saadaan paitsi lannan määrää, myös lannan 
sisältämien ravinteiden määrää vähennettyä (Heimig 1991). Lannan ravinnesisällön 
aleneminen siis toisaalta vähentää haihtuvan ammoniakin määrää, mutta toisaalta se 
lisää tarvetta käyttää keinolannoitteita, kun pyritään korvaamaan ravinneköyhemmän 
lannan käyttämisestä aiheutuvaa ravinnevajetta. 

2 KUSTANNUSLASKELMAT 

2.1 Yleistä 

Kaikissa esille tulevissa laskelmissa käytetyt lannan typpimäärät ja typen haihtumis-
prosentit vaihtelevat erittäin paljon tapauskohtaisesti. Esimerkiksi ammoniumtypen 
osuus lannan kokonaistypestä vaihtelee erittäin paljon. Tässä esille tulevat luvut ovat 
pelkästään kirjallisuuden perusteella hankittuja ja edustavat karkeaa keskimääräistä 
tilannetta. Typen pitoisuuteen ja määrään lannassa vaikuttavat monet tekijät, joten ne 
vaihtelevat yhdenkin tilan sisällä hyvin paljon. Samoin on tilanne typen haihtumisen 
kohdalla. Kuten jo aiemmin on tullut esille, ammoniakin haihtumiseen vaikuttavat 
lannan typpisisällön ohella monet muutkin seikat. 

Tässä työssä keskitytään laskemaan pääasiassa pelkästään erilaisten kattamis— ja 
levitysmenetelmien kustannuksia lietelanta— ja kuivalantajärjestelmille. Tämä siitä 
syystä, koska näiden kohdalla on melko vaivatonta määrittää kustannusten suuruus. 
Toisin on esimerkiksi erilaisten lisäaineiden kohdalla, sillä niiden käyttäminen on 
hyvin pitkälle tapauskohtaista ja riippuu mm. lannan ravinnesisällöstä ja muista 
ominaisuuksista. Tosin monien tutkimusten kohdalla on tullut esille, että lisäaineiden, 
kuten esimerkiksi happojen käyttäminen, ei ole kustannusten valossa järkevää (esim. 
Safley ym. 1983). Toisten menetelmien kohdalla ei ole saatavilla kovinkaan helposti 
tarkkoja tietoja menetelmän aiheuttamista kustannuksista, kuten esimerkiksi erilaisten 
märkäsuodatussysteemien kohdalla. Erilaisten suodatinlaitteiden kustannuksiakin 
pyritään mahdollisuuksien puitteissa kuitenkin arvioimaan. Työn määrää ei ole otettu 
huomioon kustannuksia laskettaessa, koska myös se vaihtelee paljon tapauskohtaisesti. 
Monet menetelmistä ovat kuitenkin sellaisia, jotka lisäävät työn tarvetta tilalla. 
Monien menetelmien kohdalla työn määrän lisääntyminen onkin ainoa kustannuksia 
lisäävä tekijä, jota siis ei oteta markkamääräisenä huomioon. Laskelmat ovat melko 
yksinkertaistettuja myös siitä syystä, koska ne kohdistuvat pelkästään investointikus- 



tannuksiin ja yhtä tai muutamaa kokoluokkaa edustavaan tilaan kussakin tuotan-
tosuunnassa. 

Kustannuksia, joita siis aiheutuu erilaisten kattamis- ja levitysmenetelmien käyttämi-
sestä, verrataan niiden käyttämisestä koituneeseen hyötyyn, eli lannan sisältämän typen 
haihtumisen estämiseen. Samalla myös määritetään säästämisestä aiheutunut kustannus 
säästettyä typpikiloa kohti. Säästyneen typen hintana pidetään moniravinteisten 
lannoitteiden sisältämän typen hintaa, joka on noin 6,5 mk/kg. Muiden ravinteiden 
hinnoiksi on saatu fosforin kohdalla noin 6,0 mk/kg ja kaliumin noin 3,4 mk/kg. 
Ravinteiden hinnan määrittämisessä on käytetty regressioanalyysiä (Ilkka Sipilä. 
Helsingin yliopisto, Maa- ja kotitalousteknologian laitos). Moniravinteisten 
lannoitteiden hinnat ovat syyskuulta 1993. Käytetyt lannoitteet ovat typpirikas Y-
lannos 1 (1,95 mk/kg), typpirikas Y-lannos 2 (1,82 mk/kg), typpirikas Y-lannos 3 
(1,81 mk/kg), fosforirikas Y-lannos (1,81 mk/kg), kalirikas Y-lannos (1,69 mk/kg), 
vähäfosforinen Y-lannos (1,80 mk/kg) ja vähäkalinen Y-lannos (1,94 mk/kg). 

2.2 Tuotantoyksiköt joihin laskelmat perustuvat 

Tässä tutkimuksessa on 20 lypsylehmän ja 10 hiehon tila otettu edustamaan 
nautakarjatilaa, ja 200:n ja 300:n lihotussian sikalat edustamaan sikatilaa. (Maatilahal-
lituksen yleiskirjeessä (21.2.1992) maaseutuelinkeinolain mukaisten lainojen ja 
avustusten myöntämisestä 1992 sanotaan, että 'Pääsääntöisesti jatkuvan kannattavan 
toiminnan edellytykset voidaan katsoa olevan lähinnä sellaisilla maatiloilla, joilla on 
investoinnin jälkeen vähintään: 

- navettaa peruskorjattaessa noin 15 lehmää 
- navettaa laajennettaessa noin 20 lehmää 
- uutta navettaa rakennettaessa noin 30 lehmää 
- sikalaa peruskorjattaessa ja laajennettaessa 200 lihasikapaikkaa tai 40 
emakkopaikkaa 
- uutta sikalaa rakennettaessa 300 lihasikapaikkaa tai 60 emakkopaik- 
kaa. ") 

Lietelantavaraston tilan tarpeeksi suositellaan 12 kuukauden varastointiajalle eläintä 
kohti vesi- ja ympäristöhallituksen valvontaohjeen (Karjasuojien vesiensuojelua... 
1990, muutettu 1992) mukaisesti lypsylehmälle 24,0 m3, hieholle 15 m3  ja lihotussialle 
2,4 m3. Näin kahdenkymmenen lypsylehmän plus kymmenen hiehon karja tarvitsee 12 
kuukauden varastointia varten noin 630 m3  (säiliön pinta-ala on tällöin noin 252 m2  
ja halkaisija noin 18 m), 300 lihasikaa noin 720 m3  (lietesäiliön pinta-ala noin 290 m2  
ja halkaisija hieman yli 19 ni) ja 200 lihasikaa noin 480 m3  (lietesäiliön pinta-ala noin 
192 m2  ja halkaisija noin 15,5 m) varastotilaa lietelannalle. Tämän lisäksi tulee 
sadeveden tarvitsema varastomäärä. Jos lietesäiliön kokonaissyvyys on kolme metriä 
(sadevettä varten varattu 0,5 m), olisi navetan säiliön kokonaistilavuus noin 755 m3. 
Kuivalannan varastointia varten tarvitaan kyseisessä tapauksessa noin 220 m2:n tila 
varastoimispaksuudeksi laskettaessa 1,5 m, sillä vesi- ja ympäristöhallituksen ohjeen 
mukaan (Karjasuojien vesiensuojelua... 1990, muutettu 1992) kuivalantaa syntyy vuo-
dessa kyseisen kokoisen karjan kohdalla noin 330 m3. Saman ohjeen mukaan kaksi-
kymmentä lypsylehmää ja kymmenen hiehoa tarvitsevat virtsasäiliön tilavuudeksi 
20 x 8m3  + 10 x 4 m3  = 200 m3. Jos tällaisen säiliön syvyys on 3 m, sen halkaisija on 
noin 9,2 m ja pinta-ala on noin 67 m2. 300:n lihasian sikalan lietesäiliön kokonaisti- 



lavuus on noin 865 m3 ja 200:n lihasian sikalan lietesäiliön kokonaistilavuus noin 
580 m3. 

Siipikarjan kohdalla esimerkiksi otetaan 3000:n munituskanan häkkikanala, jossa on 
lietelanta— tai kuivalantasysteemi. Yli 3000:n munituskanan kanalan rakentaminen ja 
peruskorjaaminen kuuluu ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin (Karjasuojien 
vesiensuojelua... 1990, muutettu 1992). 3000:n kanan lietelannan varastointiin 
tarvitaan noin 300 m3:n suuruinen tila, sillä vesi— ja ympäristöhallituksen valvontaoh-~ 
jeen mukaan (Karjasuojien vesiensuojelua... 1990, muutettu 1992) on lietelannan 
varastotilaa oltava vuodessa kanaa kohti 0,1 m3. Jos sadeveden määrä otetaan 
huomioon, tulee säiliön kokonaistilavuudeksi 360 m3. Lietesäiliön kokonaissyvyys on 
3 metriä, josta sadeveden osuus on 0,5 metriä. Tällaisen säiliön pinta—ala on noin 
120 m2 ja halkaisija hieman yli 12 metriä. Kuivalantaa varastoitaessa tarvitaan 
varastointitilaa em. valvontaohjeen mukaan 0,05 m3 kanaa kohti vuodessa, jolloin 
lannan kokonaismääräksi muodostuu tässä tapauksessa 150 m3. Pinta—alaltaan se 
vastaa 1,5 m:n paksuisena noin sataa neliömetriä. 

2.3 Typpimäärät tutkittavissa tuotantoyksiköissä 

Nautojen kohdalla otetaan huomioon laidunkausi, jolloin lantavarastoon kertyvän 
lannan ja lannan sisältämien ravinteiden määrä on noin neljänneksen pienempi kuin 
jos karja on koko vuoden sisäruokinnassa. Lantavarastot mitoitetaan kuitenkin 
vastaamaan 12 kk:n tarvetta. Kahdeksan kuukauden aikana syntyvän lietelannan määrä 
on tässä tapauksessa naudoilla noin 470 m3, joka sisältää typpeä noin "i635 kg 
(lypsylehmä tuottaa typpeä vuoden aikana noin 90 kg ja hieho noin 38 kg) (Steineck 
ym. 1991, s. 9). Kuivalantaa syntyy noin 250 m3 ja virtsaa noin 150 m3. Naudan 
virtsassa on noin 52 % ja sonnassa noin 48 % lannan sisältämästä kokonaistypestä 
(Steineck ym. 1991, s. 12), jolloin virtsan typpimääräksi tulee noin 850 kg ja sonnan 
typpimääräksi noin 790 kg. 

Lihasika tuottaa lannassaan vuoden aikana noin 9 kg typpeä (Steineck ym. 1991, s. 9). 
Siten 300 lihasikaa tuottaa vuodessa noin 2700 kg ja 200 lihasikaa noin 1$00 kg. 

Jo aiemmin tässä työssä on käsitelty typen haihtumisen määrää eri osissa karjata-
loustuotantoketjua. Tämän perusteella voidaan karkeasti todeta, että karjasuojissa 
haihtuu noin 10 % lannan sisältämästä kokonaistypestä. Sonnan kokonaistypestä 
haihtuu 6 % ja virtsan kokonaistypestä samoin 6 % (Lundin 1988a). Kuivalannan 
varastoinnin aikana haihtuu noin 25 %, virtsan varastoinnin aikana noin 10 %, mikäli 
virtsakaivo on varustettu tiiviillä kannella, ja lietelannan varastoinnin aikana noin 10 
% kokonaistypestä. Näin siinä tapauksessa, ettei ammoniakin haihtumisen estämiseksi 
ole tehty minkäänlaisia erityistoimenpiteitä, eikä esimerkiksi lietesäiliötä ole katettu 
mitenkään. Toisaalta lietelannan varastoimisen yhteydessä tapahtuva ammoniakin 
haihtuminen on huomattavasti suurempaa, jos otetaan huomioon se typen haihturriinen, 
mikä johtuu lannan sekoittamisesta ja ilmastuksesta. Sekoittamisen ja ilmastuksen 
aikana tapahtuvan typen häviön voidaan kummankin kohdalla arvioida olevan noin 10 
% lannan kokonaistypestä (ks. s. 47). Sekoittaminen ja ilmastus voidaan suorittaa 
samalla kertaa, jolloin typen häviö on arviolta noin 15 % kokonaistypestä. 

Näin päästään tilanteeseen, jossa naudan lietelannan typestä on haihtunut karjasuojassa 
noin 160 kg, jolloin jäljellä on noin 1480 kg typpeä. Varastoinnin jälkeen, kun lanta 
on ilmastettu sekoittamisen yhteydessä, typestä on jäljellä noin 1130 kg. Tällöin 



varastoinnin aikaiseksi typen häviöksi on laskettu 10 % ja sekoittamisen ja ilmastami-
sen aikaiseksi ammoniakin haihtumisen yhteismääräksi on arvioitu noin 15 %. 
Ammoniumtypen määrän ollessa lietelannassa noin 60 % (Claesson ja Steineck 1991, 
S. 33), on ammoniumtypen määrä kolmenkymmenen naudan lietelannassa varastoinnin 
jälkeen noin 680 kg. Virtsan kokonaistyppimäärä varastoinnin jälkeen on noin 400 kg 
ja sonnan noin 550 kg. Määrässä ei ole otettu huomioon kuivikkeiden sisältämää 
typpimäärää. Naudan virtsan sisältämästä typestä on varastoinnin jälkeen noin 90 % 
ja sonnan sisältämästä typestä noin 25 % liukoisena eli ammoniumtyppenä (Claesson 
ja Steineck 1991, s. 33). Siten virtsa sisältäisi varastoinnin jälkeen ammoniumtyppeä 
noin 360 kg ja sonta noin 140 kg. 

300 sian lietelannan typestä on haihtunut karjasuojassa noin 270 kg, jolloin jäljelle 
jäävän typen määrä on noin 2430 kg. Varastoinnin ja sekoittamisen jälkeen typpeä on 
noin 1980 kg, josta ammoniumtyppeä on noin 1390 kg. 

200 sian lietelannan typestä on karjasuojassa haihtunut noin 180 kg, jolloin jäljelle 
jäävän typen määrä on noin 1620 kg. Kahdentoista kuukauden varastoinnin ja lannan 
sekoittamisen jälkeen 200 sian lietelantamäärä sisältää typpeä noin 1310 kg. Sian 
lietelannan typestä on varastoinnin jälkeen ammoniumtyppeä noin 70 % (Claesson ja 
Steineck 1991, s. 33) eli tässä tapauksessa noin 920 kg. 

1000 munituskanaa tuottaa vuodessa noin 630 kg typpeä (Steineck ym. 1991, s. 9). 
Näin ollen 3000 kanaa tuottaa typpeä noin 1900. 	kg. Kanan lietelannan kohdalla typen 
häviö karjasuojassa on noin 3,5 % ja varastoinnin aikana 10 %. Sekoittamisen 
yhteydessä aiheutuvaksi typen haihtumisen määräksi arvioidaan 10 % kokonaistypestä. 
Kuivalannan kohdalla häviön suuruus on noin 10 % kokonaistypestä karjasuojassa ja 
varastoinninkin aikana saman verran. (Lundin 1988a.) Kanan lietelannassa am-
moniumtypen osuus on varastoinnin jälkeen noin 70 %. Kuivalannan ammonium-
typpipitoisuus on varastoinnin jälkeen noin 60 %. (Claesson ja Steineck 1991, s. 33.) 

Kanan lietelannan kokonaistypestä on kai,jasuojassa tapahtuneen typen haihtumisen 
jälkeen jäljellä noin 1830 kg ja kuivalannan typestä noin 1710 kg. Varastoinnin 
jälkeen (lietelannalla myös sekoittamisen jälkeen) lietelannan kokonaistyppimäärä on 
noin 1480 kg ja kuivalannan noin 1540 kg. Lietelannan ~~xmi-mrala~aaatyppimäärä, 
varastoinnin jälkeen on noin 1040 kg ja kuivalannan noin 920 kg. 

Lannan sisältämän typen kohtaloista on koottu tiedot taulukkoon 9 sivulla 85. Siinä on 
lantalajeittain ja tuotantosuunnittain esitetty typen haihtumisen suuruuksia tuotantoket-
jun eri vaiheissa. 



Taulukko 9. Typpimääriä eri tuotantosuuntia ja eri lantajärjestelmiä edustavilla tiloilla eri tuotantoketjun vaiheissa tilanteessa, jossa ammoniakin 
haihtumisen estämiseksi ei ole tehty erityistoimia. 

Lietelantamenetelmä Kuivalantamenetelmä 

Naudat 300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa Naudat 3000 kanaa 

Virtsa Sonta 

Typpimäärä vuodessa (kg) 1640 2700 1800 1900 850 790 1900 

Typpihävio karjasuojassa 
—% 10 10 10 3,5 6 6 10 
— kg 160 270 180 70 50 50 190 
Jäljellä oleva typpimäärä (kg) 1480 2430 1620 1830 800 740 1710 

Typpihäviö varastoinnin aikana 
— % 10 10 10 10 50 25 10 
— kg 150 240 160 180 400 550 1540 
Jäljellä oleva typpimäärä (kg) 1330 2200 1460 1650 400 550 1540 

Typpihäviö sekoituksen aikana 
—% 15 10 10 10 	 — 	— 	 - 
- kg 200 220 150 170 	 — 	— 	 — 
Jäljellä oleva typpimäärä (kg) 1130 1980 1310 1480 	 400 	550 	1540 

Ammoniumtyppipitoisuus 
— % 60 70 70 70 	 90 	25 	 60 
— kg 680 1390 920 1040 	 360 	140 	 920 



2.4 Kustannusten laskeminen 

Kun lasketaan erilaisilla menetelmillä aikaan saadun säästetyn typen määrää ja arvoa, 
on huomioitava se, että laskelmissa huomioidaan vain kasvien ulottuville tuleva typpi. 
Esimerkiksi eri kattamismenetelmille ei voida suoraan laskea hyödyksi kullakin 
menetelmällä säästetyn typen määrää ja arvoa, vaan näin säästetyn typen kulkua on 
seurattava levityksen jälkeiseen tilanteeseen asti. Näin ollen eri levittämismenetel-
mätkin vaikuttavat eri kattamismenetelmien tuoman hyödyn määrään. Tästä johtuen 
seuraavissa laskelmissa pyritään seuraamaan typen kulkua levityksen jälkeiseen 
tilanteeseen saakka. Vasta tässä vaiheessa lasketaan säästetyn typen määrä ja arvo, jota 
verrataan niihin kustannuksiin, joita syntyi ammoniakin haihtumista estettäessä lannan 
varastoinnin aikana. 

Investoinneista aiheutuvien vuosittaisten kustannusten laskemiseen käytetään 
annuiteettimenetelmää. Annuiteettimenetelmällä lasketaan investointihankkeen kaikki 
tuotot ja kustannukset tasasuuruisina vuotuiserinä koko tarkasteluajalta. Korkona 
käytetään 8 %:n korkoa. Pääsääntöisesti koneiden käyttöikänä on 10 v, ja rakennusten 
20 v. Käyttöikä on kuitenkin monessa tapauksessa arvioitava tapauskohtaisesti. 
Laskelmien suorittamisessa on ollut apuna teos Ryynänen, V. 1992: Maatilatalouden 
investoinnit, rahoitus ja maksuvalmius. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. 
Maatalousekonomian opetusmoniste 6. Helsinki. 140 s. + 4 hit. 

Katemateriaalien hinnat perustuvat Leea- soran osalta Lohja Oy:n elokuun 1993 
hintoihin, jolloin katemateriaaliksi sopivan soran kuutiohinta oli 236 mk/m3, mikäli 
tilattu määrä oli alle 25 m3. Yli 25 m3:n kuormissa kuutiohinta oli 221 mk/m3. Tämän 
lisäksi tulee rahtikustannus, joka tässä tapauksessa on 1000 mk (riippuu kuljetusetäi-
syydestä, joka tässä noin 150 km) sekä levityskustannus puhallusautolla levitettynä 
315 mk. OUen korjuukustannus on noin 0,35 mk/kg (Katetuottomenetelmän mukaisia 
mallilaskelmia 1991). Tähän on lisättävä silppuamisen aiheuttama kustannus, joka 
arvioidaan olevan noin 0,10 — 0,20 mk/kg. Tämän perusteella olkikilon hinnaksi 
arvioidaan noin 0,50 mk/kg. Turpeen osalta hinta perustuu Vapo Oy:n hintoihin. 
Kuiviketurpeen hinta elokuussa 1993 oli noin 38 mk kuutiometriltä. Tähän sisältyy 
randin osuus. Randin hinta perustuu 50 km:n kuljetusmatkaan. Rypsiö1jyan hinta on 
Raision yhtymän mukaan ilman rahtikustannuksia noin 3-5 mk litraa kohti. 
Betonikansien hinnat perustuvat maa— ja metsätalousministeriön rakentamisohjeiden 
rakennuskustannuksiin MRO E2 (Rakentamiskustannukset MRO E2 1992), joka on 
tullut voimaan 22.2.1993. Betonikannen neliöhinta on sen mukaan 270 mk/m2. 

Muovikalvon (0,2 mm) hinta on noin 3 mk/m2. Vahvemman, 0,5 mm:n kalvon, tarkka 
hinta ei ole tiedossa, mutta sen hinnaksi lasketaan 2,5 kertaa 3 mk/m2, joka on 7,5 
mk/mz  (muovin hinta määräytyy painon mukaan). Suojapeitteen hintana on 3 mk/m2. 
Styrox—levyn (paksuus 7,5 cm) hintana on 20 mk/m2  ja PVG --putke (0 110 mm) 
27 mk/m. Nämä hinnat perustuvat rautakauppojen yleiseen hinnoitteluun elokuussa 
1993. Muovikalvojen ja Styrox—levyjen hintoihin lisätään 10 % vastaamaan 
kiinnitysmateriaalien kustannuksia. 

Lannan levityslaitteiden hinnat ovat keskimääräisiä kaluston hintoja ja perustuvat 
lähinnä Käytännön maamies —lehdessä olleeseen lietekaluston esittelyartikkeliin 
(Maaranen ja Mustonen 1993). 



2.5 20 + 10 naudan lietelannan varastointi 

Navetan lietesäiliön tilavuus on noin 755 m3  ja pinta—ala noin 252 m2. 

Luonnollinen kuorettuma 

Luonnollisesti muodostuva kuorettuma naudan lietelannan pinnalle ehkäisee 
ammoniakin haihtumista noin 70 %. Haihtumista ehkäisevä vaikutus vaihtelee tietysti 
paljon. Se riippuu esimerkiksi lannan sisältämien kuivikkeiden määrästä. Luonnollinen 
kuorettuma estää haihtumista vain sinä aikana, jonka se on rikkoontumatta paikoillaan 
varastoinnin aikana. Sekoittamisen yhteydessä se hajoaa, joten se ei ehkäise 
sekoittamisen aikaista typen haihtumista. Kyseisen lietesäiliön kohdalla häviäisi ilman 
kerroksen muodostumista noin 200 kg typpeä vuodessa. Kerroksen ansiosta typpeä 
haihtuu 140 kiloa vähemmän. 

Olki 

Olki voidaan joko sijoittaa lannan pinnalle tai sekoittaa lannan joukkoon, jolloin se 
muodostaa lannan pinnalle kuorettuman. Oljella voidaan vähentää ammoniakin 
haihtumista noin 70 %. Näin on naudanlannan kohdalla verrattuna tilanteeseen, jossa 
luonnollista kuorettumaa ei muodostu. Rodhe ja Thyselius (1986) käyttivät 7,5 kg 
oikea neliömetriä kohti olkikatteeseen, ja saivat siten aikaan vajaan kahdenkymmenen 
senttimetrin paksuisen olkikerroksen. 

Tässä tapauksessa tarvittavan oljen kokonaismäärä olisi noin 1890 kg, jonka arvo olisi 
noin 950 mk. Olkikatteen lannan varastoinnin aikana säästämän typen määrä on noin 
110 kg. 

Turve 

Kuten Leca—soraakin, myös turvetta tarvitaan kymmenen senttimetrin katekerroksen 
aikaansaamiseksi 25 m3. Vuosittain kerros on uusittava kokonaan, sillä vanha kerros 
ajetaan lietteen mukana pellolle säiliön tyhjennyksen yhteydessä. Jos vuoden 
varastoinnin aikaiseksi täydennystarpeeksi otetaan 20 %, on kokonaismäärä noin 30 
m3. Kuutiohinnan ollessa 38 mk/m3, tulee 30 m3:a maksamaan 1140 mk. 

Turvekate vähentää ammoniakin haihtumista noin 90 % varastoinnin aikana. Tässä 
tapauksessa haihtumiselta säästetyn typen määrä on noin 140 kg. 

Rypsiöljy 

Rypsiöljyä käytettäessä paras hyöty saadaan, mikäli lietesäiliö suojataan tuulelta ja 
sateelta kevyttä katetta käyttämällä. Pinta—alaltaan 252 m3:n säiliön kattamiseksi 3 
mm:n rypsiöljykerroksella tarvitaan öljyä noin 760 litraa rypsiöljyä, jonka hinnaksi 
tulee hieman yli 3000 mk. Säästetyn typen määrä on noin 140 kg. 



Leca—sora 

Siitä, kuinka paljon hyötyä on käyttää kelluvia katemateriaaleja yhdessä luonnollisen 
kuorettuman kanssa, ei ole ollut käsillä tietoja. Tässä esille tulevat laskelmat 
perustuvat siihen, ettei kuorettuman haihtumista ehkäisevää vaikutusta oteta huomioon. 
Sateella ja tuulella on kuorettumaa hajottava vaikutus, joten varsinkin pinta—alaltaan 
suurempien säiliöiden kohdalla on vaikea ylläpitää yhtenäistä kuorikerrosta. Jos säiliö 
varustetaan sadekatoksella, on ilmeisesti helpompaa ylläpitää kuorettumaa. 

Leca—soraa tarvitaan noin 25 m3, jos halutaan kymmenen senttimetrin paksuinen 
katekerros. Tutkimuksen mukaan (Leca—sora lietesäiliön katteena 1989) säiliön 
tyhjentämisen yhteydessä osa rakeista joutuu pellolle, joten katekerrosta on 
täydennettävä jonkin verran vuosittain. Hävikin suuruus riippui siitä, kuinka tyhjäksi 
säiliö ajettiin lannan levityksen yhteydessä. Kyseisessä tutkimuksessa Leca—soraa 
lisättiin erääseen säiliöön vuosittain noin 1 m3. Mannin ja Kapuisen (1990) tekemien 
tutkimusten mukaan hävikki olisi noin 10-20 % tyhjennyskertaa kohti. Tässä 
tutkimuksessa käytetään hävikin suuruutena 15 % vuodessa. Katekerrosta täydennetään 
vuosittain tämän määrän verran. Nautojen kohdalla vuosittaiseen täydennykseen 
käytetään 3,5 m3, jolloin kymmenen vuoden tarpeeksi muodostuu yhteensä 60 m3. Jos 
sora hankitaan kerralla ja jos levittämisestä aiheutuvat kustannukset liitetään vain 
ensimmäiseen kahteenkymmeneen viiteen kuutioon, maksaa se yhteensä noin 6250 mk 
kuutiohinnan ollessa noin 250 mk. Tämä jaettuna kymmenelle vuodelle annuiteetti-
menetelmällä laskettuna antaa kustannukseksi 931 mk vuodessa. 

Lopun kolmenkymmenen viiden kuution kuutiohinnaksi tulee 238 mk, yhteensä 8330 
mk. Tämän loppuarvo on kymmenen vuoden kuluttua 5950 mk, jonka nykyarvo on 
2756 mk. Tämä vähennettynä 8330:sta antaa 5574 mk. Annuiteetiksi tästä tulee 830 
mk. Kokonaiskustannus vuodessa on 931 mk + 830 mk = 1761 ark. 

Käytettäessä Leca—soraa katemateriaalina pystytään ammoniakin haihtumista 
vähentämään noin 80 %. Koska kelluvat katemateriaalit eivät estä sekoittamisen ja 
ilmastamisen yhteydessä tapahtuvaa ammoniakin haihtumista, voidaan niiden teho 
kohdistaa pelkästään varastoinnin aikaiseen typen haihtumiseen. Pelkän varastoinnin 
aikana haihtuu noin 10 % kokonaistypestä. Tässä yhteydessä se on noin 150 kg N 
vuodessa. Tästä säästyy siis 80 %, jolloin säästetyn typen määrä on noin 120 kg/vuosi. 

Muoviset katteet 

Pelkkä muovikalvo 252 m2:n säiliöön maksaa noin 2100 mk, mikäli kalvo on 
kiinnittämisen helpottamiseksi halkaisijaltaan yhden metrin säiliön halkaisijaa 
suurempi. Kiinnitystarvikkeineen sen hinta on noin 2300 mk, vuosikustannukseksi 
viiden vuoden käyttöiällä tulee noin 576 mk. 

Lannan pinnalla vapaasti kelluvan muovikalvon kokonaishinnaksi tulee noin 4000 mk, 
josta säiliön reunoilla kiertävän putken osuus on 1560 mk. Putkella lasketaan olevan 
viidentoista vuoden käyttöikä, jolloin sen vuosittaiseksi kustannukseksi muodostuu 
noin 182 mk. Yhteensä vuosittainen kustannus on 576 mk + 182 mk = 758 ink. 

Styrox —levyistä tehty kelluva kate tulee maksamaan noin 5' 500 mk. Jos tällaisen 
katteen käyttöiäksi ajatellaan kolme vuotta, vuosittaiseksi kustannukseksi tulee noin 
2134 mk. 



Edellä mainituilla katemateriaaleilla pystytään vähentämään varastoinnin aikaista 
ammoniakin haihtumista noin 80 %. Styrox—levyillä ja kelluvalla muovikalvolla 
voidaan ehkäistä myös sekoittamisen aikaista typen haihtumista, sillä niitä ei tarvitse 
poistaa sekoittamisen suorittamisen ja säiliön tyhjentämisen ajaksi. Pelkällä 
muovikalvolla säästetyn typen määrä on noin 120 kg. Vapaasti kelluva muovikalvo ja 
Styrox—kate säästävät typpeä molemmat varastoinnin aikana noin 120 kg ja 
sekoittamisen aikana noin 160 kg. 

Telttamainen kate 

Jos telttamaisen katteen korkeudeksi otetaan puolet säiliön säteestä, on tällaisen 
katteen korkeus keskeltä tässä tapauksessa 4,5 metriä. Tällaiseen katteeseen tarvitaan 
noin 285 m2  suojapeitettä, jonka hinta on noin 860 mk. Jos muiden tarvikkeiden 
aiheuttama kustannus arvioidaan yhtä suureksi, on katteen kokonaiskustannus noin 
1720 mk. Tämän annuiteetiksi tulee kymmenen vuoden käyttöajalla noin 260 mk. 
Säästetyn typen määrä on sama kuin betonikannella eli noin 340 kg. 

Betonikansi 

Betonikannen neliöhinta on noin 270 mk/m2. Kyseisen säiliön kattaminen betonikan-
nella maksaisi noin 68 000 mk. Jos kansi kestää kaksikymmentä vuotta, on 
vuosittainen investoinnista aiheutuva kustannus lähes 7000 mk. Jos arvioidaan 
kiinteän katteen vähentävän ammoniakin haihtunmista noin 90 % sekä varastoinnin, että 
yhdistetyn sekoituksen ja ilmastuksen yhteydessä, on säästetyn typen määrä navetan 
lietesäiliössä noin 140 kg N (varastoinnin aikana) + 200 kg N (sekoituksen aikana) = 
340 kg N. 

Kasveille päätyvän ammoniumtypen määrä kääiytettäessä erilaisia kattainis— ja 
levittämismenetelmiä 

Mikäli varastoimisen aikana ei ammoniakin haihtumista ole estetty millään tavalla, 
levitettävän ammoniumtypen määrä on 680 kg. Tästä haihtuu noin puolet, mikäli 
levittämisessä ei ole käytetty erityismenetelmiä. Tässä tapauksessa maahan lopullisesti 
päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 340 kg. Multauslaitteella levitettynä 
vastaavaksi määräksi saadaan noin 650 kg. Letkulevittimellä suoritetun levityksen 
johdosta ammoniumtyppimäärä on noin 440 kg ja äestämällä suoritetun multauksen 
johdosta noin 480 kg. 

Olkikatteella katetun säiliön lanta sisältää ammoniumtyppeä ennen levitystä noin 730 
kg, josta tavanomaisen pintalevityksen yhteydessä haihtuu noin puolet. Tällöin maahan 
lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 370 kg. Multauslaitteella maahan 
päätyvän ammoniumtypen määräksi saadaan noin 700 kg ja letkulevittimellä noin 480 
kg. Äestämällä suoritetun multaamisen ansiosta pinnalle levitetystä lannasta päätyy 
maahan noin 520 kg ammoniumtyppeä. 

Turpeella ja rypsiöljyllä katetun säiliön lanta sisältää ammoniumtyppeä ennen levitystä 
noin 750 kg. Tavanomaisen pintalevityksen aikana tästä haihtuu noin puolet, jolloin 
maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypers määrä on noin 380 kg. Multauslaitteella 



vastaavaksi määräksi tulee noin 720 kg, letkulevittimellä noin 490 kg ja äestämällä 
suoritetun multauksen johdosta 530 kg. 

Leea—soraa ja pelkkää muovikalvoa käyttämällä voidaan ammoniakin haihtumista 
vähentää varastoinnin aikana noin 80 %, jolloin ammoniumtyppimäärä lannassa on 
ennen levitystä noin 740 kg. Ilman erityisiä levittämismenetelmiä tai multausta tästä 
haihtuu levityksen yhteydessä noin puolet, jolloin maahan lopullisesti päätyvän 
ammoniumtypen määrä on noin 370 kg. Multauslaitteella vastaavaksi määräksi 
saadaan 700 kg ja letkulevittimellä 480 kg. Äestämällä suoritetun multauksen johdosta 
maahan lopullisesti päätyvän typen määrä on noin 520 kg. 

Kelluvalla muovikalvolla ja Styrox—levyillä voidaan estää haihtumista noin 80 % 
varastoinnin ja sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä 
noin 850 kg, josta haihtuu levityksen yhteydessä puolet eli 430 kg ilman erityis-
menetelmiä. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 820 kg ja letkulevittimellä noin 560 kg. Äestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava määrä on noin 600 kg. 

Telttamainen kate tai betonikansi estää haihtumista noin 90 % sekä varastoinnin että 
sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä noin 870 kg, 
josta haihtuu levityksen yhteydessä tavanomaisessa pintalevityksessä noin puolet eli 
noin 440 kg. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 840 kg ja letkulevittimellä noin 570 kg. Äestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 620 kg. 

2.6 300 sian lietelannan varastointi 

Sikala, jossa on lihasikoja 300 kpl, on lietesäiliön tilavuus noin 865 m3  ja pinta—ala 
noin 290 m2. 

Olki 

Olkikatteen tekemiseksi 290 m2:n säiliöön tarvitaan oikea noin 2180 kg, jonka arvo on 
noin 1090 mk. Olkikatteen varastoinnin aikana säästämän typen määrä on noin 170 
kg. 

Turve 

Turvekatteen tekemiseksi kyseiseen lantasäiliöön turvetta tarvitaan välittömästi 30 m3  
sekä vuoden aikana tarvittavan täydennysosan määräksi noin 6 m3, jolloin vuoden 
aikana turvetta tarvitaan yhteensä 36 m3. Tämän hinta on 1370 mk. 

Turvekate vähentää ammoniakin haihtumista 90 %, joka vastaa tässä tapauksessa noin 
220 kg typpeä. 
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Rypsiöljy 

3 mm:n rypsiöljykerroksen tekemiseksi 290 m2:n säiliöön tarvitaan öljyä noin 870 
litraa, jonka hinta on noin 3480 ink. Käytettäessä rypsiöljyä katemateriaalina on 
säästetyn typen määrä noin 220 kg. 

Leca—sora 

300 lihasikaa tarvitsee lietesäiliön, jonka tilavuus on noin 865 m3  ja pinta—ala noin 
290 m2. Tällaisen säiliön kattamiseksi Leca—soralla tarvitaan kymmenen senttimetrin 
kerroksen aikaansaamiseksi soraa noin 30 m3. Jos vuosittain lisättävän soran määrä on 
15 % käytettävästä materiaalista, on vuodessa lisättävä tällaiseen säiliöön 4,5 m3. 
Tällöin kymmentä vuotta varten tarvittava soramäärä on yhteensä noin 75 m3. 

Välittömästi säiliöön levitettävät 30 m3  Leea—soraa maksaa 7350 mk kuutiohinnan 
ollessa 245 mk. Annuiteettimenetelmällä (10 vuotta, 8 %) vuosittaiseksi kustannuk-
seksi tulee 1095 mk. Kuutiohintaa laskettaessa on ajateltu, että kaikki 75 m3  hankitaan 
samalla kertaa ja että puhalluskustannus (315 mk) lasketaan pelkästään ensimmäiselle 
30 m3  :lle. 

Täydennystä varten olevalle neljällekymmenelle viidelle kuutiolle tulee kuutiohinnaksi 
234 mk ja yhteensä 10530 mk. Tästä vähennettäessä loppuarvo diskontattuna 
nykyhetkeen saadaan 10530 mk — 3252 mk = 7278 mk, josta saadaan annuiteetti-
menetelmällä vuosittaiseksi kustannukseksi 1085 mk. 

Kokonaiskustannukseksi vuodessa saadaan 1095 mk + 1085 mk = 2180 nilf.. Menetel-
mällä pystytään vähentämään typen haihtumista 190 kg. 

Muovikatteet 

Pelkkä muovikalvo kyseiseen lietesäiliöön maksaa noin 2600 mk. Sen vuosittaiseksi 
kustannukseksi tulee noin 651 nyk. Kelluvaan katteeseen kuuluvan 60,5 m pitkän 
muoviputken hinnaksi tulee 1630 mk, joka viidentoista käyttövuoden kesken jaettuna 
antaa vuosittaiseksi kustannukseksi noin 190 mk. Kelluvan katteen vuosikustannuk-
seksi tulee siten 651 mk + 190 mk = 84A mk. 

Styrox—levyn hinta tarvittavalle määrälle olisi noin 6400 mk, josta kolmen käyttövuo-
den vuosittaiseksi kustannukseksi tulee noin 2483 mk. 

80 %:n typen haihtumisen vähenemisellä säästetään typpeä pelkän muovikalvon 
kohdalla noin 190 kg. Kelluvan katteen ja Styrox—levykatteen kohdalla säästetään 
varastoinnin ja sekoittamisen yhteydessä yhteensä noin 380 kg. 

Telttamainen kate 

Jos telttamaisen katteen korkeudeksi otetaan noin puolet säiliön säteestä, on tällaisen 
katteen korkeus keskeltä tässä tapauksessa noin 5 metriä. Tällaiseen katteeseen 
tarvitaan noin 320 n12  suojapeitettä, jonka hinta on noin 960 mk. Jos muiden 
tarvikkeiden aiheuttama kustannus arvioidaan yhtä suureksi, on katteen kokonaiskus- 
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tannus noin 1920 mk. Tämän annuiteetiksi tulee kymmenen vuoden käyttöajalla noin 
290 mk. Säästetyn typen määräksi tulee noin 440 kg. 

Betonikansi 

290 m2:n lietesäiliön varustaminen betonikannella maksaa noin 80 000 mk, josta 
aiheutuu noin B100 mk:n vuosikustannus, mikäli tarkasteluajanjaksona on kaksikym-
mentä vuotta ja käytetään kymmenen prosentin korkoa. Jos betonikannella onnistutaan 
vähentämään ammoniakin haihtumista 90 % varastoinnin ja sekoittamisen yhteydessä, 
tulee säästetyn typen määräksi 220 kg N + 220 kg N = 440 kg N. 

Kasveille päätyvän ammoniumtypen määrä käytettäessä erilaisia kattamin— ja 
levittämismenetelmiä 

Mikäli varastoimisen aikana ei ammoniakin haihtumista ole estetty millään tavalla, 
levitettävän ammoniumtypen määrä on 1390 kg. Tästä haihtuu noin puolet, mikäli 
levittämisessä ei ole käytetty erityismenetelmiä. Tässä tapauksessa maahan lopullisesti 
päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 700 kg. Multauslaitteella levitettynä 
vastaavaksi määräksi saadaan noin 1330 kg. Letkulevittimellä suoritetun levityksen 
johdosta ammoniumtyppimäärä on noin 910 kg. Aestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 980 kg. 

Olkikatteella katetun säiliön lanta sisältää ammoniumtyppeä ennen levitystä noin 1480 
kg, josta tavanomaisen pintalevityksen yhteydessä haihtuu noin puolet. Tällöin maahan 
lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 740 kg. Multauslaitteella maahan 
päätyvän ammoniumtypen määräksi saadaan noin 1410 kg ja letkulevittimellä noin 
960 kg. Aestämällä suoritetun multaamisen ansiosta pinnalle levitetystä lannasta 
päätyy maahan noin 1040 kg ammoniumtyppeä. 

Turpeesta ja rypsiöljystä tehdyllä katteella katetun säiliön lanta sisältää ammonium —
typpeä ennen levitystä noin 1520 kg. Tavanomaisen pintalevityksen aikana tästä 
haihtuu noin puolet, jolloin maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 760 kg. Multauslaitteella vastaavaksi määräksi tulee noin 1440 kg, letkulevitti-
mellä noin 990 kg. Aestämällä suoritetun multauksen ansiosta vastaava ammoniumty-
pen määrä on noin 1060 kg. 

Leca—soraa ja pelkkää muovikalvoa käyttämällä voidaan ammoniakin haihtumista 
vähentää varastoinnin aikana noin 80 %, jolloin ammoniumtyppimäärä lannassa on 
ennen levitystä noin 1500 kg. Ilman erityisiä levittämismenetelmiä tai multausta tästä 
haihtuu levityksen yhteydessä noin puolet, jolloin maahan lopullisesti päätyvän 
ammoniumtypen määrä on noin 750 kg. Multauslaitteella vastaavaksi määräksi 
saadaan 1430 kg, letkulevittimellä 980 kg. Aestämällä suoritetun multauksen ansiosta 
vastaava ammoniumtypen määrä on noin 1050 kg. 

Kelluvalla muovikalvolla ja Styrox—levyillä voidaan estää haihtumista noin 80 % 
varastoinnin ja sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä 
noin 1630 kg, josta haihtuu levityksen yhteydessä puolet eli 820 kg ilman erityis-
menetelmiä. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 1560 kg ja letkulevittimellä noin 1070 kg. Äestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 1150 kg. 
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Telttamainen kate tai betonikansi estää haihtumista noin 90 % sekä varastoinnin että 
sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä noin 1670 kg, 
josta haihtuu levityksen yhteydessä tavanomaisessa pintalevityksessä noin puolet eli 
noin 840 kg. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 1600 kg ja letkulevittimellä noin 1090 kg. Aestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 1180 kg. 

2.7 200 sian lietelannan varastointi 

200 lihasikaa tuottaa siis vuoden aikana noin 1800 kg typpeä. Tästä on varastoinnin 
alkaessa jäljellä noin 1620 kg, josta haihtuu noin 10 % eli 160 kg, ellei haihtumisen 
estämiseksi tehdä mitään. 200 lihasian tuottaman lannan varastoimiseen käytetään 
lietesäiliötä, jonka kokonaistilavuus on noin 580 m3, pinta—ala on noin 192 m2  ja 
halkaisija noin 15,5 m. 

Sian lietelannan kohdalla ei luonnollisen kuorettuman muodostumisesta ole hyötyä, 
sillä sitä ei juurikaan muodostu. Sitävastoin oljen käyttäminen katteen muodostami-
seksi onnistuu myös sian lietelannalla. Lietesäiliöiden suuri koko aiheuttaa ongelmia 
käytettäessä olkea katemateriaalina, sillä tuuli pääsee siirtelemään pinnalla olevia 
keveitä materiaaleja. Turve on myös kevyttä ja siitä syystä senkin paikallaan 
pysymisessä saattaa olla vaikeuksia. 

Olki 

192 m2:n säiliön kattamiseksi olkikatteella tarvitaan oikea noin 1440 kg, jonka arvo 
on noin 720 mk. Olkikatteen lannan varastoinnin aikana säästämän typen määrä on 
noin 110 kg. 

Turve 

Turpeen on osoitettu estävän tehokkaasti ammoniakin haihtumista. Noin 10 cm:n 
turvekerroksella on ammoniakin haihtumista vähennetty noin 90 %. 10 cm:n 
turvekerroksen tekemiseen tarvitaan kyseisen säiliön kattamiseksi noin 20 kuutiometriä 
turvetta. Ilmeisesti varastoinnin aikana osa turpeesta kuitenkin uppoaa lannan 
joukkoon, joten turvetta on lisättävä jonkin verran. Asiasta ei ole ollut käsillä tarkkaa 
tietoa, mutta korvattavan turpeen määräksi arvioidaan noin 20 % alkuperäisestä 
turvemäärästä eli tässä tapauksessa noin 4 m3, jolloin vuoden aikana tarvittava 
turvemäärä on noin 24 m3. Turpeen hinnan ollessa 38 mk/m3  katteen vuosikus-
tannukseksi tulee noin 910 mk. Turvekatteella säästetyn typen määrä on noin 150 kg. 

Rypsiöljy 

3 mm:n rypsiöljykerroksen tekemiseen tarvitaan öljyä noin 580 litraa, jonka hinnaksi 
tulee noin 2300 mk. Säästetyn typen määrä on noin 150 kg. 
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Leca-sora 

10 cm paksulla Leca-sora -kerroksella pystytään haihtumista vähentämään noin 80 %. 
Kyseisen säiliön kattamiseksi tarvitaan noin 20 m3  Leca-soraa. Kyseessä olevaa 
kahdenkymmenen kuution soramäärää joudutaan täydentämään vuosittain kolmella 
kuutiolla, jolloin kymmenen vuoden tarpeeksi muodostuu 50 m3. 

Leca-soran hinta on ilman rahtia ja puhallusta säiliöön 221 mk/m3  mikäli tilattu määrä 
on yli 25 m3. Alle kahdenkymmenen kuution kuormissa kuutiohinta on 236 mk. 
Rahtikustannukset riippuvat kuljetusmatkasta, tässä esimerkissä rahtikustannukseksi on 
otettu 1000 mk. Puhaltaminen maksaa 315 mk/m3. Jos soraa tilataan heti 50 kuutiota, 
tulee kuutiohinnaksi ilman levittämistä noin 241 mk. Kun soraa tilataan kerralla 
kymmenen vuoden tarvetta varten, säästetään mm. halvemman kuutiohinnan 
muodossa. Omalla kalustolla haettaessa säästetään rahtikustannuksissa, mutta soran 
levittämisessä voi olla vaikeuksia, kun käytettävissä ei ole levityksessä käyttökelpoista 
puhallustekniikkaa. Jos soraa hankitaan heti vain kertatäyttöä vastaava määrä, tulee 
kuutiohinnaksi 302 mk ja kokonaishinnaksi 6035 mk. Kymmenelle vuodelle jaettuna 
tästä koituu kustannukseksi 899 mk/vuosi. Tämän lisäksi vuotuisiin kustannuksiin 
tulee täydennetyn katemateriaalin ostamisesta koituvat kustannukset. Seuraavissa 
kappaleissa käydään läpi tilannetta, jossa kymmeneksi vuodeksi tarvittava määrä 
hankitaan heti. 

Ensimmäinen 20 ni3  on myös levitettävä säiliöön, jolloin sen kuutiohintaan on 
lisättävä levityskustannus (315 mk). Näin välittömästi säiliöön levitettävä ensimmäinen 
kaksikymmentä kuutiota maksaa noin 5140 mk kuutiohinnan ollessa 257 mk. 
Vuosittaiseksi kustannukseksi tästä muodostuu annuiteettimenetelmällä laskettaessa 
766 mk/v. 

Kymmeneksi vuodeksi lasketaan tarvittavan noin kolmekymmentä kuutiota soraa 
katteen täydentämistä varten. Tämän määrän hinnaksi tulee ostohetkeltä 7230 mk, sillä 
kuutiohinta on ilman levityskustannuksia (levityskustannukset 315 mlc sisältyy 
ensimmäiseen kahteenkymmeneen kuutioon) 241 mk. Kymmenen vuoden kuluttua 
voidaan katsoa katteen muodostuvan kokonaan lisätystä materiaalista. Sillä on myös 
tietty arvo, joka nykyhetkeen diskontattuna on 2233 mk. Kun tämä arvo vähennetään 
tämänhetkisestä arvosta (7230 mk - 2233 mk = 4998 mk) ja lasketaan näin saadusta 
luvusta annuiteetti, saadaan täydentämistä varten käytettävän soran kustannukseksi 745 
mk/vuosi. 
Vuosittaiseksi kokonaiskustannukseksi tulee näin ollen 766 mk + 745 mk - L1.'.ä k m k, 

Säiliöstä haihtumiselta säästetyn typen määrä on noin 130 kg. 

Muovikatteet 

Säiliön peittäminen pelkkää muovikalvoa käyttämällä vaatii noin 1,20 rn2  muovia, 
jonka hinta on noin 1800 mk. Vuosittaiseksi kustannukseksi viiden vuoden ajalle tästä 
muodostuu 4S mk. Kelluvan katteen rakentamiseksi tarvitaan muoviputkea 49 m, 
jonka hinta on 1320 mk. Tämän vuosittaiseksi kustannukseksi tulee viidentoista 
vuoden ajalle noin 154 mk. Näin kelluvan muovikalvon vuotuiseksi kustannukseksi 
tulee noin 604 ink. 

192 m2  Styrox-levyä maksaa noin 4400 mk. Jaettuna kolmelle vuodelle vuosittaiseksi 
kustannukseksi tulee noin 1707 mk. 



95 

Tällaisilla katemateriaaleilla pystytään vähentämään ammoniakin haihtumista noin 80 
%. Pelkkä muovikalvo estää haihtumista vain varastoinnin aikana. Tässä tapauksessa 
säästetyn -typen määrä on noin 130 kg. Kelluva kate ja Styrox —levyt estävät molemmat 
130 kg + 130 kg = 260 kg typpeä haihtumasta. 

Telttamainen kate 

Jos telttamaisen katteen korkeudeksi otetaan puolet säiliön säteestä, on tällaisen 
katteen korkeus keskeltä tässä tapauksessa 4 metriä. Tällaiseen katteeseen tarvitaan 
noin 225 m2  suojapeitettä, jonka hinta on noin 680 mk. Jos muiden tarvikkeiden 
aiheuttama kustannus arvioidaan yhtä suureksi, on katteen kokonaiskustannus noin 
1360 mk. Tämän annuiteetiksi tulee kymmenen vuoden käyttöajalla noin 200 mk. 
Säästetyn typen määräksi tulee betonikannen tavoin noin 290 kg. 

Betonikansi 

Säiliön kattaminen 192 m2:n betonikannella maksaa noin 52 000 mk. Investoinnin 
aiheuttamaksi vuosittaiseksi kustannukseksi tulee kahdenkymmenen vuoden 
käyttöajalla noin 5300 mk. Haihtumisen estyminen 90 % estää 146 kg:n typpimäärän 
haihtumisen varastoinnin aikana ja 145 kg:n typpimäärän sekoituksen yhteydessä. 
Yhteensä haihtumatta jää 291 kg typpeä. 

Kasveille piätyvän a¢a moaai«isitypen määrä lciiytettiiessä erilaisia kattamis. ja 
levittämisrnenetehu ä 

Mikäli varastoimisen aikana ei ammoniakin haihtumista ole estetty millään tavalla, 
levitettävän ammoniumtypen määrä on 920 kg. Tästä haihtuu noin puolet, mikäli 
levittämisessä ei ole käytetty erityismenetelmiä. Tässä tapauksessa maahan lopullisesti 
päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 460 kg. Multauslaitteella levitettynä 
vastaavaksi määräksi saadaan noin 870 kg. Letkulevittimellä suoritetun levityksen 
johdosta ammoniumtyppimäärä on noin 600 kg. Aestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 640 kg. 

Olkikatteella katetun säiliön lanta sisältää ammoniumtyppeä ennen levitystä noin 990 
kg, josta tavanomaisen pintalevityksen yhteydessä haihtuu noin puolet. Tällöin maahan 
lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 500 kg. Multauslaitteella maahan 
päätyvän amrnoniumtypen määräksi saadaan noin 950 kg ja letkulevittimellä noin 650 
kg. Aestämällä suoritetun multaamisen ansiosta pinnalle levitetystä lannasta päätyy 
maahan noin 700 kg ammoniumtyppeä. 

Turpeesta ja rypsiöljystä tehdyllä katteella katetun säiliön lanta sisältää ammonium—
typpeä ennen levitystä noin 1010 kg. Tavanomaisen pintalevityksen aikana tästä 
haihtuu noin puolet, jolloin maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 500 kg. Multauslaitteella vastaavaksi määräksi tulee noin 950 kg, letkulevittimel-
lä noin 650 kg. Aestämällä suoritetun multauksen ansiosta vastaava ammoniumtypen 
määrä on noin 700 kg. 

Leea—soraa ja pelkkää muovikalvoa käyttämällä voidaan ammoniakin haihtumista 
vähentää varastoinnin aikana noin 80 %, jolloin ammoniumtyppimäärä lannassa on 



96 

ennen levitystä noin 1000 kg. Ilman erityisiä levittämismenetelmiä tai multausta tästä 
haihtuu levityksen yhteydessä noin puolet, jolloin maahan lopullisesti päätyvän 
ammoniumtypen määrä on noin 500 kg. Multauslaitteella vastaavaksi määräksi 
saadaan 950 kg, letkulevittimellä 650 kg. Aestämällä suoritetun multauksen ansiosta 
vastaava ammoniumtypen määrä on noin 700 kg. 

Kelluvalla muovikalvolla ja Styrox—levyillä voidaan estää haihtumista noin 80 % 
varastoinnin ja sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä 
noin 1090 kg, josta haihtuu levityksen yhteydessä puolet eli 550 kg ilman erityis-
menetelmiä. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 1050 kg ja letkulevittimellä noin 720 kg. Äestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 770 kg. 

Telttamainen kate tai betonikansi estää haihtumista noin 90 % sekä varastoinnin että 
sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä noin 1110 kg, 
josta haihtuu levityksen yhteydessä tavanomaisessa pintalevityksessä noin puolet eli 
noin 560 kg. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 1060 kg ja letkulevittimellä noin 730 kg. Äestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 780 kg. 

2.8 3000 munituskanan PieteflaHna varasto nti 

Lietesäiliön koko on tässä tapauksessa 360 m3, pinta—alan ollessa 120 m2. 

Olki 

Olkikatteen tekeminen 120 m2:n säiliöön vaatii olkea noin 900 kg. Tämän olkimäärän 
arvo on noin 450 mk. Olkikatteen varastoinnin aikana säästämän typen määrä on noin 
120 kg. 

Turve 

Turpeen määräksi kymmenen senttimetrin katetta varten 120 m3:n lietesäiliöön 
tarvitaan noin 12 m3. Täydennysturpeen määrä on 20 % tästä, eli noin 2,5 m3. 

Yhteensä turvetta tarvitaan siis noin 14,5 m3, jonka hinta on 550 mk. 

Kanalan lietesäiliöstä haihtuu ilman erityistoimenpiteitä varastoinnin aikana noin 180 
kg typpeä, josta 90 % säästetään turvekatteen ansiosta. Näin ollen säästetyn typen 
määrä on noin 160 kg. 

Rypsiöljy 

3 mm:n rypsiöljykerroksen tekemiseen 120 m2:n säiliöön tarvitaan öljyä noin 360 
litraa, jonka hinta on noin 1440 mk. Säästetyn typen määrä on noin 160 kg. 
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Leca—sora 

Kymmenen senttimetrin kerroksen aikaan saamiseksi 120 m2:n säiliö vaatii soraa noin 
12 m3. Vuosittain lisättävän määrän ollessa 15 % eli noin kaksi kuutiota, tarvitaan 
kymmentä vuotta varten soraa noin 32 m3. Tilattaessa sora yhdessä erässä sen 
kuutiohinta on 221 mk/m3. Ensimmäisen kahdentoista kuution hinnaksi tulee 3342 mk, 
kuutiohinnan ollessa 279 mk. Tähän sisältyy levityskustannus (315 mk). Vuosikustan=-
nukseksi tulee annuiteettimenetelmällä 498 mk/vuosi. Vuosittaista lisäystä varten 
tarvittavan soran hinta on 5040 mk, kuutiohinnan ollessa 252 mk. Tämän vuosiku>--
tannukseksi saadaan vähentämällä sen nykyhetkeen diskontattu loppuarvo nykyarvo;--
taan jolloin saadaan 5040 mk — 1401 mk = 3639 mk. Tämä antaa vuosittaiseksi 
kustannukseksi 542 mk. 

Vuosittaiseksi kokonaiskustannukseksi muodostuu näin 498 mk + 542 mk = 1O4 l k. 

Leea—soraa käyttämällä säästetään noin 80 % muutoin haihtuvasta typestä. Kanalan 
lietesäiliön kohdalla tämä vastaa noin 145 kg:a. 

Muovikatteet 

Pelkän muovikalvon hinnaksi 120 m2:n säiliön kattamista varten tulisi noin 11'3'0 mk, 
joka vuositasolla olisi noin 288 mk. Kelluvan muovikalvon muoviputken hinnaksi 
tulisi noin 1050 mk, josta aiheutuisi vuositasolla kustannukseksi noin 123 mk. Keihi--
valle muovikalvolle muodostuisi siten vuosittaiseksi kustannukseksi 288 mk + 123 ink 
= 411 mk. Styrox—levyn hinnaksi tulisi noin 2650 mk, mikä vuositasolla olisi noin 
1028 mk/vuosi. 

Muovikatteet vähentävät ammoniakin haihtumista varastoimisen ja sekoittamiseii 
aikana noin 80 %. Pelkkä muovikalvo on poistettava sekoittamisen ajaksi, joten se 
vähentää pelkästään varastoinnin aikaista typen haihtumista. Varastoinnin aikaiseksi 
typpisäästöksi tulee noin 140 kg. Sekoituksen aikainen typen säästö on myös noin 
140 kg. 

Telttamainen kate 

Jos telttamaisen katteen korkeudeksi otetaan noin puolet säiliön halkaisijasta, on 
tällaisen katteen korkeus keskeltä tässä tapauksessa noin 3 metriä. Tällaiseen 
katteeseen tarvitaan noin 130 m2  suojapeitettä, jonka hinta on noin 390 mk. Jos 
muiden tarvikkeiden aiheuttama kustannus arvioidaan yhtä suureksi, on katteen 
kokonaiskustannus noin 780 mk. Tämän annuiteetiksi tulee kymmenen vuoden 
käyttöajalla noin 120 mk. Telttamainen kate säästää typpeä noin 330 kg. 

Betonikansi 

Betonikannen hinnaksi muodostuu 120 m2:n säiliössä noin 33 000 mk. Vuosittaiseksi 
kustannukseksi tästä tulee kahdenkymmenen vuoden ajalle noin 3360 mk. Jos säiliö 
vähentää ammoniakin haihtumista 90 %, on säästetyn typen määrä varastoinnin aikana 
noin 165 kg ja sekoituksen aikana noin 163 kg. Yhteensä säästetty määrä on noin 
330 kg. 



Kasveille päätyvän ammoniumtypen määrä käytettäessä erilaisia kattarms® ja 
levittämismenetelmiä 

Mikäli varastoimisen aikana ei ammoniakin haihtumista ole estetty millään tavalla, 
levitettävän ammoniumtypen määrä on 1040 kg. Tästä haihtuu noin puolet, mikäli 
levittämisessä ei ole käytetty erityismenetelmiä. Tässä tapauksessa maahan lopullisesti 
päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 520 kg. Multauslaitteella levitettynä 
vastaavaksi määräksi saadaan noin 990 kg. Letkulevittimellä suoritetun levityksen 
johdosta ammoniumtyppimäärä on noin 680 kg. Aestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 730 kg. 

Olkikatteella katetun säiliön lanta sisältää ammoniumtyppeä ennen levitystä noin 1120 
kg, josta tavanomaisen pintalevityksen yhteydessä haihtuu noin puolet. Tällöin maahan 
lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on noin 560 kg. Multainlaitteella maahan 
päätyvän ammoniumtypen määräksi saadaan noin 1060 kg ja letkulevittimellä noin 
730 kg. Aestämällä suoritetun multaamisen ansiosta pinnalle levitetystä lannasta 
päätyy maahan noin 780 kg ammoniumtyppeä. 

Turpeesta ja rypsiöljystä tehdyllä katteella katetun säiliön lanta sisältää ammonium-
typpeä ennen levitystä noin 1140 kg. Tavanomaisen pintalevityksen aikana tästä 
haihtuu noin puolet, jolloin maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 570 kg. Multauslaitteella vastaavaksi määräksi tulee noin 1080 kg, letkulevitti-
mellä noin 740 kg. Äestämällä suoritetun multauksen ansiosta vastaava ammoniumty-
pen määrä on noin 800 kg. 

Leea-soraa ja pelkkää muovikalvoa käyttämällä voidaan ammoniakin haihtumista 
vähentää varastoinnin aikana noin 80 %, jolloin ammoniumtyppimäärä lannassa on 
ennen levitystä noin 1130 kg. Ilman erityisiä levittämismenetelmiä tai multausta tästä 
haihtuu levityksen yhteydessä noin puolet, jolloin maahan lopullisesti päätyvän 
ammoniumtypen määrä on noin 570 kg. Multauslaitteella vastaavaksi määräksi 
saadaan 1080 kg, letkulevittimellä 740 kg. Aestämällä suoritetun multauksen ansiosta 
vastaava ammoniumtypen määrä on noin 800 kg. 

Kelluvalla muovikalvolla ja styrox-levyillä voidaan estää haihtumista noin 80 % 
varastoinnin ja sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä 
noin 1230 kg, josta haihtuu levityksen yhteydessä puolet eli 620 kg ilman erityis-
menetelmiä. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 1180 kg ja letkulevittimellä noin 810 kg. Äestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 870 kg. 

Telttamainen kate tai betonikansi estää haihtumista noin 90 % sekä varastoinnin että 
sekoittamisen aikana. Ennen levitystä lanta sisältää ammoniumtyppeä noin 1250 kg, 
josta haihtuu levityksen yhteydessä tavanomaisessa pintalevityksessä noin puolet eli 
noin 630 kg. Multauslaitteella maahan lopullisesti päätyvän ammoniumtypen määrä on 
noin 1200 kg ja letkulevittimellä noin 820 kg. Aestämällä suoritetun multauksen 
ansiosta vastaava ammoniumtypen määrä on noin 880 kg. 

2.9 Kustannukset llktchani ai►i Ievxtykseii yhteyde ää 

Lietelannan levitykseen liittyvien kustannusten tarkastelussa vertaillaan erilaisten 
levitysmenetelmien kustannuksia vertailumenetelmänä olevaan pinnalle suoritettavaan 



vaunulevitykseen. Kun tiedetään, kuinka suurta ammoniakin haihtuminen on 
vertailumenetelmässä ja muissa menetelmissä, voidaan laskea haihtuvan typen erotus 
ja siitä edelleen säästetyn typen arvo. Tätä arvoa verrataan käytetyn menetelmän 
vuosittaiseen kustannukseen, joka on kattamismenetelmien tapaan investointikustannus 
annuiteettimenetelmää käyttämällä jaettuna laitteen käyttöajalle. Vuosittaisen poiston 
määräksi lasketaan näin ollen joka vuosi yhtä suuri osuus. Muuttuvia kustannuksia ei 
tässä lasketa. 

Kuivalannan levityksessä lasketaan äestämällä suoritetun multauksen kustannukia, 
joita verrataan saavutettuun hyötyyn eli säästetyn typen arvoon. Virtsan levitykseen 
sovelletaan samoja periaatteita kuin lietelannankin levitykseen. 

Vertailu eri kattamis— ja levittämismenetelmien välillä tehdään siten, että vertailu—
menetelmänä käytetään lannankäsittelymenetelmää, jossa lietesäiliötä ei kateta 
mitenkään ja levitys suoritetaan tavanomaisena pintalevityksenä. Tällöin varastoiiniin 
aikana haihtuu 10 % ja sekoittamisen aikana 10 % (naudoilla 15 %) lannan 
kokonaistypestä. Pintalevityksen osalta arvioidaan, että 50 % lannan sisältämästä am-
moniumtypestä haihtuu, ellei ammoniakin haihtumisen estämiseksi tehdä minkäänlaisia 
toimenpiteitä. 50 %:n haihtumistappio lasketaan levitettäessä sekä kasvustoon että 
mullokselle, vaikka kasvustoon pintalevityksenä levitetystä lannasta hailftuitkin 
ilmeisesti ammoniakkia enemmän kuin mullokselle levitetystä lannasta, Näin kasvien 
käyttöön lasketaan ammopiumtyppeä saatavan naudanlannalla 340 kg, 300 :;ian 
kohdalla 700 kg, 200 sian kohdalla 460 kg ja kananlannan kohdalla 520 kg. 

Multainlaitteen käyttäminen (sijoitus) 

Käyttämällä sijoittavaa tekniikkaa voidaan ammoniakin haihtumista vähentää 
ratkaisevasti. Tässä tehtävissä laskelmissa arvioidaan ammoniakin haihtumist~n 
vähenevän 90 % verrattuna pelkkään pintalevitykseen ilman multausta. MultainhiEtici-
den hinnat ovat noin 15 000 — 20 000 mk. Hinta riippuu valmistajan lisäksi 
työleveydestä. Annuiteetiksi tulee kymmenen käyttövuoden ajalle noin 22.90 - 3000 
mk, ellei laitteen jäännösarvoa oteta huomioon. 

Letkulevitin 

Döhlerin (1991) mukaan levitettäessä lantaa letkulevittimeilä kasvustoon pintalrvityk-
sen sijasta, ammoniakin haihtuminen vähenee noin 30 %. Mullokselle ja kasvustoon 
tapahtuvasta pintalevityksestä tavanomaisin menetelmin arvioidaan aiheutuvan 50 %:n 
ammoniumtyppihävikki. Letkulevittimien hinnoissa on hyvin suuria eroja. Halvimaiil-
laan niiden hinnat ovat alle multauslaitteiden hintojen, mutta tällaiset mallit ovat 
yleensä työleveydeltään kapeita. Eroja löytyy työleveyden lisäksi myös levitystark-
kuudessa. Levitystarkkuuden parantuessa ja levitysleveyden kasvaessa myös hinta 
nousee. 

Multaaminen äestämällä pintalevityksen jälkeen 

Aestämisen kustannus on laskettu käyttämällä apuna maatalouskoneiden vuokrasuosi-
tuksia vuodelta 1992 (Järvenpää ym. 1992). Mikäli äestäminen suoritetaan kylvö-
muokkauksen yhteydessä, eivät kustannukset luonnollisestikaan ole tässä esille 
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tulevien mukaisia. Äestämällä suoritettu multaaminen onkin erittäin edullinen 
multausvaihtoehto, kun lannan multaaminen äestämällä on osa kylvömuokkausta. 
Levitettävän lietelannan määrä on 20 + 10 naudan kohdalla noin 470 m3. Jos 
hehtaarille levitetään noin 40 m3  lietelantaa, on tarvittava peltoala noin 12 hehtaaria. 
Lautasäkeellä suoritetun multauksen kustannuksen ollessa noin 60 mk/hehtaari. 
Kahdesti tapahtuvan äestämisen kustannukseksi tulee noin 1440 mk. 

300 lihasian vuodessa syntyvän lietelannan määrä on noin 720 m3. Levitysmäärän 
ollessa noin 20 m3  hehtaarille, on peltoalan määrä noin 36 hehtaaria. Kahdesti 
äestämällä suoritettu multaaminen on kustannukseltaan noin 4320 mk. 

200 lihasian vuodessa syntyvän lietelannan määrä on noin 480 m3. Levitettäessä 20 m3  
lantaa hehtaarille on tarvittava levitysala noin 24 hehtaaria, ja multaamisen kustan-
nukseksi tulee noin 2880 mk. 

3000 munituskanan vuodessa tuottaman► lietelannan määrä on noin 300 m3. Levitys—
määrän ollessa 15 m3  hehtaarille on tarvittavan levityspinta—alan oltava noin 20 
hehtaaria. Multaamisen kustannukseksi tulee tällöin noin 2400 mk. 

Taulukoissa 10-16 on yhteenvetomaisesti kuvattu lannan sisältämän typen määriä 
käytettäessä erilaisia kattamis— ja levitysmenetelmiä. Taulukkoon 17 on koottu 
kattamis— ja levitysmenetelmien kustannukset lietelantajärjestelmissä. 
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Taulukko 10. Typen määrä lietelannassa, kun ammoniakin haihtumista ei ole estetty 
varastoinnin aikana. 

Naudat 	300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

Typpimäärä vuodessa (kg) 	1640 	2700 	1800 	1900 

Typ pfhäviö 
karjasuojassi 
-% 10 10 10 3,5 
- kg 160 270 180 70 
Typpeä jäljellä (kg) 1480 2430 1620 1830 

Typpilläviö 
aikana 

-% 10 10 10 10 
- kg 150 240 160 180 
Typpeä jäljellä (kg) 1330 2200 1460 1650 

Typpiåh Åviö 
.elkoi 	ik sen aikafla 
-% 15 10 10 10 
- kg 200 220 150 170 
Typpeä jäljellä (kg) 1130 1980 1310 1480 

-% 60 70 70 70 
- kg 680 1390 920 1040 

Amnionimuuky ppihilviö 
levfyk€se11 aikana 
.-%  50 50 50 50 
- kg 340 700 460 520 

Ammoniurntyppeä jäljellä (kg) 
- ilman erityismenetelmiä 340 700 460 520 
- levitys multaamalla 650 1330 870 990 
- levitys letkulevittimellä 440 910 600 680 
- multaaminen äestämällä 480 980 640 730 
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Taulukko 11. Typen määrä lietelannassa, kun ammoniakin haihtumista on varastoinnin 
aikana estetty käyttämällä olkikatetta. 

Naudat 300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

Typpimäärä vuodessa (kg) 1640 2700 1800 1900 

Typpihäviö 
karjasuojassa 
-% 10 10 10 3,5 
- kg 160 270 180 70 
Typpeä jäljellä (kg) 1480 2430 1620 1830 

Typpihäviö 
varastoinnin aikana 
-% 3 3 3 3 
-kg 40 70 50 50 
Typpeä jäljellä (kg) 1440 2360 1570 1780 

Typpihäviö 
sekoituksen aikana 
-% 15 10 10 10 
- kg 220 240 160 180 
Typpeä jäljellä (kg) 1220 2120 14-10 1600 

AmmmoniuLntyppipitoisuus 
-% 60 70 70 70 
- kg 730 1480 990 1120 

Anintoniurntyppihäviö 
levityksen aikana 
-% 50 50 50 50 
- kg 370 740 500 560 

Ammoniumtyppeä jäljellä (kg) 
- ilman erityismenetelmiä 370 740 500 560 
- levitys multaamalla 700 1410 950 1060 
- levitys letkulevittimellä 480 960 650 730 
- multaaminen äestämällä 520 1040 700 780 
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Taulukko 12. Typen määrä lietelannassa, kun ammoniakin haihtumista on varastoinnin 
aikana estetty käyttämällä turve— tai rypsiöljykatetta. 

Naudat 	300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

Typpimäärä vuodessa (kg) 	1640 	2700 	1800 	1900 

Typpihäviö 
karjasuojassa 
—% 10 10 10 3,5 
— kg 160 270 180 70 
Typpeä jäljellä (kg) 1480 2430 1620 1830 

Typpihäviö 
varastoinnin aikana 
—% 1 1 1 1 
— kg 10 20 20 20 
Typpeä jäljellä (kg) 1470 2410 1600 1810 

Typpihäviö 
sekoituksen aikana 
—% 15 10 10 10 
— kg 220 240 160 180 
Typpeä jäljellä (kg) 1250 2170 1440 1630 

Ammoniurntyppipitoisuus 
—% 60 70 70 70 
— kg 750 1520 1010 1140 

Ammoniumtyppihäviö 
levityksen aikana 
—% 50 50 50 50 
— kg 380 760 500 570 

Ammoniumtyppeä jäljellä (kg) 
— ilman erityismenetelmiä 380 760 500 570 
— levitys multaamalla 720 1440 950 1080 
— levitys letkulevittimellä 490 990 650 740 
— multaaminen äestämällä 530 1060 700 800 
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Taulukko 13. Typen määrä lietelannassa, kun ammoniakin haihtumista on estetty 
käyttämällä Leca—soraa tai muovikalvoa katteena. 

Naudat 300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

Typpimäärä vuodessa (kg) 1640 2700 1800 1900 

Typpihäviö 
kerjasl1Ofi assa 
—% 10 10 10 3,5 
— kg 160 270 180 70 
Typpeä jäljellä (kg) 1480 2430 1620 1830 

Typpihäviö 
varastoinnin aikana 
—% 2 2 2 2 
— kg 30 50 30 40 
Typpeä jäljellä (kg) 1450 2380 1590 1790 

Typpihäviö 
sekoituksen aikana 
—% 15 10 10 10 
— kg 220 240 160 180 
Typpeä jäljellä (kg) 1230 2140 1430 1610 

AtFmO79l uityppipitOisuus 
—% 60 70 70 70 
— kg 740 1500 1000 1130 

Ammoniumtyppihäviö 
levåtyksen aikana 
—% 50 50 50 50 
— kg 370 750 500 570 

Ammoniumtyppeä jäljellä (kg) 
— ilman erityismenetelmiä 370 750 500 570 
— levitys multaamalla 700 1430 950 1080 
— levitys letkulevittimellä 480 980 650 740 
— multaaminen äestämällä 520 1050 700 800 
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Taulukko 14. Typen määrä lietelannassa, kun ammoniakin haihtumista on varastoinnin 
aikana estetty käyttämällä kelluvaa muovikalvoa tai Styrox—levyjä katteina. 

Naudat 300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

Typpimäärä vuodessa (kp-1 	1640 2700 1800 1900 

Typpihäviö 
karjasuojassa 
—% 10 10 10 3,5 
— kg 160 270 180 70 
Typpeä jäljellä (kg) 1480 2430 1620 1830 

Typpihäviö 
varastoinnin aikana 
—% 2 2 2 2 
— kg 30 50 30 40 
Typpeä jäljellä (kg) 1450 2380 1590 1790 

Typpihäviö 
sekoituksen aikana 
—% 3 2 2 2 
— kg 40 50 30 40 
Typpeä jäljellä (kg) 1410 2330 1560 1750 

Ammoniumtyppipitoisuus 
—% 60 70 70 70 
— kg 850 1630 1090 1230 

Ammoniumtyppihäviö 
levityksen aikana 
—% 50 50 50 50 
— kg 430 820 550 620 

Ammoniumtyppeä jäljellä (kg) 
— ilman erityismenetelmiä 430 820 550 620 
— levitys multaamalla 820 1560 1050 1180 
— levitys letkulevittimellä 560 1070 720 810 
— multaaminen äestämällä 600 1150 770 870 
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Taulukko 15. Typen määrä lietelannassa, kun ammoniakin haihtumista on varastoinnin 
aikana estetty käyttämällä telttamaista katetta tai betonikantta. 

Naudat 	300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

Typpimäärä vuodessa (kg) 1640 2700 1800 1900 

Typpihäviö 
karjasuojassa 
—% 10 10 10 3,5 
— kg 160 270 180 70 

Typpeä jäljellä (kg) 1480 21-30 1620 1830 

Typpihäviö 
varastoinnin aikana 
—% 1 1 1 1 

— kg 15 25 15 20 

Typpeä jäljellä (kg) 1470 2410 1600 1810 

Typpihäviö 
sekoituksen aikana 
-% 1,5 1 1 1 

— kg 20 25 15 20 

Typpeä jäljellä (kg) 1450 2380 1590 1790 

~'eL1b~B1®RB&~iä➢1 L'~~1~9117åt139:~~~g1~ 
—% 60 70 70 70 

— kg 870 1670 1110 1250 

Arnnloniumtyppihhäviö 
levityksen aikana 
—% 50 50 50 50 

— kg 440 840 560 630 

Ammoniumtyppeä jäljellä (kg) 
— ilman erityismenetelmiä 440 840 560 630 
— levitys multaamalla 840 1600 1060 1200 
— levitys letkulevittimellä 560 1090 730 820 
— multaaminen äestämällä 620 1180 780 880 
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Taulukko 16. Säästetyn ammoniumtypen määrä (kg) ja arvo (mk) käytettäessä eri 
katemateriaaleja ja levitysmenetelmiä. 

Naudat 300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

kg mk kg mk kg mk kg mk 

Ei katetta 
— pintalevitys — — — — — — — - 

- sijoitus 310 2015 630 4095 410 2665 470 3055 
— letkulevitys 100 650 210 1365 140 910 160 1040 
— äestys 140 910 280 1820 180 1170 210 1365 

Olki 
— pintalevitys 30 195 40 260 40 260 40 260 
— sijoitus 360 2340 710 4615 	• 490 3185 540 3510 
— letkulevitys 140 910 260 1690 190 1235 210 1365 
— äestys 180 1170 340 2210 240 1560 260 1690 

Turve ja rypsiöljy 
— pintalevitys 40 260 60 390 40 260 50 235 
— sijoitus 380 2470 740 4810 490 3185 560 3640 
— letkulevitys 150 975 290 1885 190 1235 220 1430 
— äestys 190 1235 360 2340 240 1560 280 1820 

Leca —sora ja muovikalvo 
— pintalevitys 30 195 50 235 40 260 50 235 
— sijoitus 360 2340 730 4745 490 3185 560 3640 
— letkulevitys 140 910 280 1820 190 1235 220 1430 
— äestys 180 1170 350 2275 240 1560 280 1820 

Kelluva muovikalvo tai Styrox—levy 
— pintalevitys 90 585 120 780 90 585 100 650 
— sijoitus 480 3120 860 5590 590 383.5 660 4290 
— letkulevitys 220 1430 370 2405 260 1690 290 1885 
— äestys 260 1690 450 2925 310 2015 350 2275 

Telttamainen kate tai betonikansi 
— pintalevitys 100 650 140 910 100 650 110 715 
— sijoitus 500 3250 900 5850 600 3900 680 4420 
— letkulevitys 220 1430 390 2535 270 1755 300 1950 
— äestys 280 1820 480 3120 320 2080 360 2340 
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Taulukko 17. Kattamis— ja levitysmenetelmien vuosittaisia kustannuksia lietelanta-
menetelmissä (mk/vuosi) 

Naudat 300 sikaa 200 sikaa 3000 kanaa 

950 1090 720 450 
1140 1370 910 550 
3000 3480 2300 1440 
1761 2180 1511 1040 
576 651 450 288 
758 841 604 411 

2134 2483 1707 1028 
260 290 200 120 

7000 8100 5300 3300 

2290-3000 
3000- 

1440 4320 2880 2400 

Kattamismenetelmät 
— Olki 
— Turve 
— Rypsiöljy 
— Leca—sora 
— Muovikalvo 
— Kelluva muovikalvo 
— Styrox—levyt 
— Telttamainen kate 
— Betonikansi 

Levitysmenetelmät 
— Multauslaite 
— Letkulevitin 
— Aestys (pintalevitys) 

Taulukoissa 18-21 on esitetty kattamis— ja levitysmenetelmien yhteenlaskettuja 
kustannuksia eri tuotantoyksiköiden kohdalla. 

Taulukko 18. Kattamis— ja levitysmenetelmien yhteenlaskettuja kustannuksia (mk). 20 
+ 10 lehmää. 

Multain 	Letkulevitin 	Aestys 

Olki 3 550 3 950 2 390 
Turve 3 740 4 140 2 580 
Rypsiöljy 5 600 6 000 4 440 
Leca—sora 4 361 4 761 3 201 
Muovikalvo 3 176 3 576 2 016 
Kelluva muovikalvo 3 358 3 758 2 198 
Styrox—levy 4 734 5 134 3 574 
Telttamainen kate 2 860 3 260 4 300 
Betonikansi 9 600 10 000 11 040 
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Taulukko 19. Kattamis— ja levitysmenetelmien yhteenlaskettuja kustannuksia (mk). 
300 sikaa. 

Multain 	Letkulevitin 	Aestys 

Olki 3 690 4 090 5 410 
Turve 3 970 4 370 5 690 
Rypsiöljy 6 080 6 480 7 800 
Leca—sora 4 780 5 180 6 500 
Muovikalvo 3 251 3 651 4 971 
Kelluva muovikalvo 3 441 3 841 5 161 
Styrox—levy 5 083 5 483 6 803 
Telttamainen kate 2 890 3 290 4 610 
Betonikansi 10 700 11 100 12 420 

Taulukko 20. Kattamis— ja levitysmenetelmien yhteenlaskettuja kustannuksia (mk). 
200 sikaa. 

Multain 	Letkulevitin 	Aestys 

Olki 3 320 3 720 3 600 
Turve 3 510 3 910 3 790 
Rypsiöljy 4 900 5 300 5 180 
Leca—sora 4 111 4 511 4 391 
Muovikalvo 3 050 3 450 3 330 
Kelluva muovikalvo 3 204 3 604 3 484 
Styrox—levy 4 307 3 707 4 587 
Telttamainen kate 2 800 3 200 3 080 
Betonikansi 7 900 8 300 8 180 

Taulukko 21. Kattamis— ja levitysmenetelmien yhteenlaskettuja kustannuksia (mk). 
3000 kanaa. 

Multain 	Letkulevitin 	Aestys 

Olki 3 050 3 450 2 850 
Turve 3 150 3 550 2 950 
Rypsiöljy 4 040 4 440 3 840 
Leca—sora 3 640 4 040 3 440 
Muovikalvo 2 888 3 288 2 688 
Kelluva muovikalvo 3 011 3 411 2 811 
Styrox—levy 3 628 4 028 3 428 
Telttamainen kate 2 720 3 120 2 520 
Betonikansi 5 900 6 300 5 700 
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2.10 Ammoniakin haihturnisen estämisen kustanInu ksia kuivalannan 
ja virtsan varastoinnin ja evittärnisen aikana 

2.10.1 Naudan kuivalanta 

Mikäli kuivalannan varastointi tapahtuu avonaisessa, ilman kattorakennelmia olevassa 
varastossa, on katteen rakentamisesta merkitystä paitsi sadeveden pääsyn estämisen 
kannalta, myös ammoniakin haihtumisen kannalta. Kattaminen estää suoran auringon 
säteilyn pääsyn kuivattamaan ja lämmittämään lantaa. Kattamisen takia myös tuulen 
ammoniakin haihtumista lisäävä vaikutus poistuu, vaikkakin lantalassa on ilmeisesti 
oltava myös tuuletusta jonkin verran. Toisaalta lanta kuivuu nopeammin katetussa 
varastossa, koska sadevesi ei pääse kostuttamaan lantaa. Kuivuminen lisää ammonia-
kin haihtumista, mutta toisaalta sadeveden pääsyn seurauksena lannan anaerobisten 
alueiden määrä suurenee ja typpeä haihtuu denitrifikaation seurauksena. (Kirchmann 
1985.) Sadeveden pääsy lantavarastoon lisää myös tarvetta suurempaan virtsakaivoon. 
Myös ravinnevalumien riski kasvaa, mikäli sade pääsee huuhtelemaan lantaa 
varastoinnin aikana. Kattamisen vaikutusta kuivalannan varastoinnin aikaiseen 
ammoniakin haihtumiseen on vaikea arvioida. Tässä tutkimuksessa ei sen takia 
määritetäkään kattamisesta saatua etua mahdollisesti säästetyn typen avulla, vaan 
tyydytään pelkästään laskemaan kattamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Kyseisen naudan kuivalantalan pinta—ala on noin 220 m2, jonka kattaminen tulisi 
maksamaan seinärakenteineen noin 400 mk/m2, eli yhteensä lähes 90 000 mk. 
Vuosittaiseksi kustannukseksi tästä tulee kahdenkymmenen vuoden ajalle noin 9 200 
mk. 

Lann m peittän immmn in ovik<alvollk,  

Naudan kuivalantalan pinta—ala 12 kk:n varastointiaikaa silmälläpitäen noin 220 m2. 
Jos laidunkauden pituus on 4 kk, on muodostuvan lannan määrä noin 250 m3, jonka 
pinta—ala on puolentoista metrin paksuisena noin 167 m2. Jos varastoitava lanta 
halutaan kokonaan peittää ammoniakin haihtumista estävällä muovikalvolla, kalvoa 
tarvitaan noin 210 m2. Kyseinen toimenpide on ilmeisesti käytännössä melko vaikeaa 
toteuttaa, vaikka lannan lisääminen lantavarastoon tapahtuisikin alhaaltapäin. Muovin 
hinnan ollessa noin 7,5 mk/m2  tulee koko kalvon hinnaksi noin 1575 mk. Viiden 
vuoden käyttöiällä ja ilman loppuarvoa kalvon annuiteetiksi tulee 395 mk. 

Kalvoa käyttämällä voidaan haihtumista vähentää ilmeisesti saman verran kuin 
lietelannankin kohdalla eli noin 80 %. Kuivalannan kokonaistypestä haihtuu noin 25 
% varastoinnin aikana. Tässä tapauksessa se on noin 190 kg, josta voidaan siis säästää 
noin 80 % eli noin 150 kg. Tämän ansiosta levitettävän ammoniumtypen määräksi 
saadaan noin 180 kg 140 kg:n sijasta (ks. taulukot 22 ja 23) 

Virtsasäiliön icattawiiiuen be onil anuelia 

Virtsasäiliön tilavuus kyseisessä tapauksessa olisi noin 200 m3  ja pinta—ala noin 
67 m2. Betonikansi tällaiseen säiliöön maksaisi noin 18 000 mk, josta vuosittaiseksi 
kustannukseksi tulisi kahdenkymmenen vuoden ajalle noin 1830 mk. 
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Arvioiden mukaan virtsan typestä haihtuu noin 50 %, ellei virtsakaivoa ole katettu 
mitenkään. Tässä tapauksessa se olisi noin 500 kg. Koska kattamalla virtsasäiliö 
kannella pystytään ammoniakin haihtumista vähentämään noin kymmeneen prosenttiin, 
säästetään tässä tapauksessa typpeä noin 400 kg. 

Lannan ja virtsan levitys 

Kuivalannan levityksen yhteydessä lannan sisältämästä ammoniumtypestä haihtuu noin 
50 %, josta määrästä noin 40 % voidaan estää multaamalla lanta äestämällä kuuden 
tunnin sisällä levityksestä. Äestämisen kustannus on lautasäkeellä hehtaaria kohti noin 
60 mk (Järvenpää ym. 1992). Jos hehtaarille levitettävä lantamäärä on noin 30 tonnia, 
on tarvittava pinta—ala noin 7 hehtaaria. Jos äestys suoritetaan kahteen kertaan, tulee 
äestämisen kustannukseksi yhteensä noin 2 x 7 ha x 60 mk/ha = 840 mk. 

Naudan virtsan levityksessä levitysmääränä on noin 10 tonnia virtsaa hehtaarille, 
jolloin 150 m3:n levittämiseen tarvitaan noin 15 hehtaarin ala. Multaus kahdesti 
äestämällä on kustannukseltaan noin 2 x 15 ha x 60 mk/ha = 1800 mk. Virtsan 
levitykseen multainlaitteella ja letkulevittimellä sovelletaan samoja kustannuksia kuin 
lietelannankin kohdalla. Menetelmien ammoniakin haihtumista estävän vaikutuksen 
arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin lietelannankin kohdalla. 

2.10.2 Kanan kuivalanta 

Lannan peittäminen muovikalvolla 

Kanan kuivalannan kohdalla voidaan myös ajatella käytettäväksi muovikalvoa lannan 
päällä estämässä varastoinnin aikaista ammoniakin haihtumista. Vuosittain kertyvän 
lannan pinta—ala on tässä tapauksessa noin 100 m2. Tarvittavan muovin määräksi 
arvioidaan noin 150 m2. Tämän muovikalvon hinta on noin 1130 mk, josta annuitee-
tiksi saadaan viiden vuoden käyttöiällä noin 280 mk. Levitysmäärän ollessa noin 10 
tonnia lantaa hehtaarille on tarvittava levitysala noin 15 hehtaaria. Multaus suoritettu-
na kahdesti äestämällä on kustannukseltaan noin 2 x 15 ha x 60 mk/ha = 1800 mk. 

Taulukoissa 22 ja 23 on esitetty kuivalantajärjestelmien lannan ja virtsan sisältämiä 
typpimääriä eri lannankäsittelyvaiheissa ja käytettäessä ammoniakin haihtumisen 
estämiseksi erilaisia menetelmiä lannan varastoinnin ja levityksen aikana. Taulukkoon 
24 on koottu tiedot säästetyn typen määristä eri ammoniakkipäästöjen vähentämis-
menetelmien kohdalla. 
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Taulukko 22. Typen määrä kuivalannassa, kun ammoniakin haihtumista ei ole estetty 
varastoinnin aikana. 

Naudat 	 Kanat 

Virtsa 	Sonta 

Typpimäärä vuodessa (kg) 850 790 1900 

Typpihäviö 
karjasuojassa 
—% 6 6 10 
—kg 50 50 190 
Typpeä jäljellä (kg) 800 740 1710 

Typpihäviö 
varastoinnin aikana 
—% 50 25 10 
— kg 400 190 170 
Typpeä jäljellä (kg) 400 550 1540 

Ammoniumtyppipitoisuus 
—% 90 25 60 
— kg 360 140 920 

Amnnoniurntyppil äviö 
levityksen aikana 
—% 50 50 50 
— kg 180 70 460 

Ammoniumtyppeä jäljellä (kg) 
— ilman erityismenetelmiä 180 70 460 
— levitys multaamalla 340 — - 
— levitys letkulevittimellä 230 — - 
- multaus äestämällä 250 100 640 
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Taulukko 23. Typen määrä kuivalannassa, kun ammoniakin haihtumista on estetty 
varastoinnin aikana peittämällä lanta muovikalvolla ja kattamalla virtsakaivo 
betonikannella. 

Naudat 

Virtsa Sonta 

Kanat 

Typpimäärä vuodessa (kg) 850 790 1900 

Typpihäviö 
karjasuojassa 
—% 6 6 10 
— kg 50 50 190 
Typpeä jäljellä (kg) 800 740 1710 

Typpihäviö 
varastoinnin aikana 
—% 10 5 2 
— kg 80 40 35 
Typpeä jäljellä (kg) 720 700 1675 

Ammoniumtyppipitoisuus 
—% 90 25 60 
— kg 650 180 1000 

Ammoniumtyppihäviö 
levityksen aikana 
—% 50 50 50 
— kg 330 90 500 

Ammoniumtyppeä jäljellä (kg) 
— ilman erityismenetelmiä 330 90 500 
— levitys multaamalla 630 — -  
— levitys letkulevittimellä 430 — - 
- multaus äestämällä 460 130 700 
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Taulukko 24. Säästetyn typen määrä ja arvo käytettäessä ammoniakin haihtumisen 
estämiseksi menetelmiä varastoinnin, levityksen tai molempien aikana. 

Naudat 

Virtsa 	Sonta 

kg mk 	kg mk 

Typen haihtumista ei ole essh tty vai°astoinnin aikana 
Ei mullattu — — 	— 
Levitys multaamalla 160 1040 	— 	- 
Levitys letkulevittimellä 50 325 	— 	- 
Mullattu äestämällä 70 455 	30 	195 

Typen haihtumista on estetty va'atoinniii aikana 
Ei mullattu 150 975 	20 	130 
Levitys multaamalla 450 2925 	— 	- 
Levity s letkulevittimellä 250 1625 	— 	- 
Mullattu äestämällä 280 1820 	50 	235 

Kanat 

kg mk 

180 1170 

40 260 

240 1560 

KtivalanåaiYueneteimI,sä Iuiyteityjen ainnioniakin haihturista ehkiiisevien 
meetcheill aRaeut imat l !xitaun -wukse3. ovat na!atojen kohdalla° 

— lannan peittäminen muovikalvoila :39 mk/vuosi 
— äestäminen kuivalannan pintalevityksen jälkeen 840 mk/vuosi 
— lannan peittäminen ja lannan multaaminen äestämällä yhteensä 1235 mk./vuosi 
— virtsakaivon kattaminen 1830 k/vxmsi 
— äestäminen virtsan levityksen jälkeen . 100 mk/vuosi 
— virtsakaivon kattaminen ja virtsan multaaminen äestämällä yhteensä 3630 mk/vuosi 
— levitys multauslaitteella 2700 xk/ iwsi 
— levitys letkulevittimellä väh. 3000 knk/vuosi 

3000 mL Iii r slkanan kohdalla: 

— kuivalannan peittärninen muovikalvolla 0 mk/vuosi 
— äestäminen kuivalannan levittämisen jälkeen .1800 nak/vuosi 
— peittäminen ja äestäminen yhteencä O80 wih/vuosi 

Esille tulleissa laskelmissa ei oif; otettu huomioon esimerkiksi ruokinnan muuttami-
sesta seurannutta typpimäärän alenemista lannassa taikka jo karjasuojassa tehtyjen 
haihtumista vähentävien toimenpiteiden merkitystä. Jos ruokintaa muuttamalla 
typpimäärä lannassa alenee, jää vastaavasti säästetyn typen määrät esimerkiksi eri 
kattamismenetelmien tai levitysmenetelmien välillä pienemmiksi kuin näissä 
laskelmissa. Tämän takia myös saadun hyödyn arvo alenee. Jos karjasuojassa 
pystytään estämään ammoniakin haihtumista, lisää se lamaan typpimäärää, jolloin 
säästetyn typenkin määrä esimerkiksi katemateriaalia käytettäessä nousee, ja saadun 
hyödyn määrä kasvaa ja on jonkin verran suurempi kuin näissä laskelmissa. 
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3 KUSTANNUSLASKELMIEN TULOKSET 

Taulukossa 25 on laskettuna hyötyjen ja kustannusten välinen erotus sekä säästetyn 
typpikilon aiheuttama kustannus. Siitä on nähtävissä suoraan, millainen rahamääräinen 
vaikutus on kullakin ammoniakin haihtumisen estämiseksi tarkoitetulla menetelmällä, 
sekä kuinka tehokas (säästetty typpi (kg) suhteessa säästöstä aiheutuneisiin kustannuk-
siin (mk)) kukin vähentämismenetelmä on. Huomioitavaa on se, ettei laskelmissa ole 
otettu huomioon muuttuvia kustannuksia. Taulukossa 26 on esitetty samat tiedot 
kuivalantamenetelmien osalta. 

Taulukko 25 (jatkuu seuraavalla sivulla). Säästetyn ammoniumtypen arvon ja säästöstä aiheutunei-
den kustannusten erotus sekä kustannus säästettyä typpikiloa kohti (= kust.*)  käytettäessä eri 
katemateriaaleja ja levitysmenetelmiä lietelantamenetelmissä (mk). 

Naudat 	300 sikaa 	200 sikaa 	3000 kanaa 

erotus 	kust. * 	erotus 	kust. * 	erotus 	kust. * 	erotus 	kust. * 

Ei katetta 
- pintalevitys - - - - - - - - 
- sijoitus -585 8,4 +1495 4,1 +65 6,3 +455 5,5 
- letkulevitys -2350 30,0 -1635 14,3 -2090 21,4 -1960 18,8 
- äestys -530 10,3 -2500 15,4 -1710 16,0 -1035 11,4 
Olki 
- pintalevitys -755 31,7 -830 27,3 -460 18,0 -190 11,3 
- sijoitus -1210 9,9 +925 5,2 -135 6,8 +460 5,6 
- letkulevitys -3040 28,2 -2400 15,7 -2485 19,6 -2085 16,4 
- äestys -1220 13,3 -3200 15,9 -2040 15,0 -1160 11,0 
Tune 
- pintalevitys -880 28,5 -980 22,8 -650 22,8 -225 11,0 
- sijoitus -1270 9,8 +840 5,4 -325 7,2 +490 5,6 
- letkulevitys -3165 27,6 -2485 15,1 -2675 20,6 -2120 16,1 
- äestys -1354 13,6 -3350 15,8 -2230 15,8 -1130 10,5 
Rypsiöljy 
- pintalevitys -2740 75,0 -3090 58,0 -2040 57,5 -1205 28,8 
- sijoitus -2630 14,7 -1270 8,2 -1715 10,0 -400 7,2 
- letkulevitys -5025 40,0 -4595 22,3 -4065 27,9 -3010 20,2 
- äestys -3205 23,4 -5460 21,7 -3620 21,6 -2020 13,7 
Leea-sora 
- pintalevitys -1565 58,7 -1945 44,0 -1250 37,8 -805 20,8 
- sijoitus -2020 12,1 -35 6,5 -925 8,4 0 6,5 
- letkulevitys -3850 34,0 -3360 18,5 -3275 23,8 -2610 18,4 
- äestys -2030 17,8 -4225 18,6 -2830 18,3 -1620 12,3 
Muovlkalvo 
- pintalevitys -385 19,3 -415 13,0 -190 11,3 -55 5,8 
- sijoitus -840 8,8 +1525 4,5 +135 6,2 +750 5,2 
- letkulevitys -2670 25,6 -1830 13,0 -2215 18,2 -1860 15,0 
- äestys -850 11,8 -2695 14,2 -1770 13,9 -870 9,6 
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Taulukko 25 jatkuu. Säästetyn ammoniumtypen arvon ja säästöstä aiheutuneiden kustannusten 
erotus sekä kustannus säästettyä typpikiloa kohti (= kust.*) käytettäessä eri katemateriaaleja ja 
levitysmenetelmiä 1ietelantamenetelmissä (mk). 

Naudat 	300 sikaa 	200 sikaa 	3000 kanaa 

erotus kust.* erotus kust.* erotus kust.* erotus kust.* 

Kelluva muovikalvo 
- pintalevitys -175 8,4 
- sijoitus +240 7,0 
- letkulevitys -2330 17,1 
- äestys -510 8,5 
Styrox-levy 
- pintalevitys -1545 23,7 
- sijoitus -1610 9,9 
- letkulevitys -3700 23,3 
- äestys -1880 13,7 
Telttaniahien kate 
- pintalevitys +390 2,6 
- sijoitus +390 5,7 
- letkulevitys -1830 14,8 
- äestys +120 6,1 
Betonikansl 
- pintalevitys -6350 70,0 
- sijoitus -6350 19,2 
- letkulevitys -8570 45,5 
- äestys -9220 39,4 

-60 7,0 -15 6,7 +240 4,1 
+2150 4,0 +635 5,4 +1280 4,6 
-1435 10,4 -1910 13,8 -1525 11,8 
-2235 11,5 -1470 11,2 -415 7,7 

-1700 20,7 -1125 19,0 -380 10,3 
+510 5,9 -475 7,3 +660 5,5 

-3075 14,8 -2020 14,3 -2145 13,9 
-3880 15,1 -2570 14,8 -1155 9,8 

+620 2,1 +450 2,0 +595 1,1 
+2960 3,2 +1100 4,7 +1700 4,0 
-'755 8,4 -1445 11,9 -1170 10,4 

-1490 9,6 -1000 9,6 -180 7,0 

--7190 57,9 -4650 53,0 -2585 30,0 
-4850 11,9 -4000 13,2 -1480 8,7 
-8565 28,5 -6545 30,7 -4350 17,5 
-9300 25,9 -6100 25,6 -3360 15,8 

Taulukko 26. Säästetyn typen arvon ja säästöstä aiheutuneen kustannuksen erotus, sekä säästöstä 
aiheutunut kustannus säästettyä typpikiloa kohti käytettäessä ammoniakin haihtumisen estämiseksi 
menetelmiä varastoinnin, levityksen tai molempien aikana kuivalantamenetelmissä (mk). 

Naudat 	 Kanat 

Virtsa 	 Sonta 

kust /kg N 	erotus kust /kg N erotus 	kust./kg N 	erotus 

Typen haihtumista ei ole estekty vai-astoimiin aikana 
Ei mullattu - - 
Levitys multaamalla -1660 16,9 	 - 
Levitys letkulevittimellä -2675 96,6 	 - 
Mullattu äestämällä -1345 25,7 	-645 

Typen haihtumista on estetty varastoinnin aikana 
Ei mullattu -855 12,2 	-265 
Levitys multaamalla -1605 10,1 	 - 
Levitys letkulevittimellä -3205 19,3 
Mullattu -1810 13,0 	-1000 

28,0 	-630 10,0 

	

19,8 	-20 	7,0 

	

24,7 	-520 	8,7 



117 

4 KUSTANNUSLASKELMIEN TULOSTEN TARKASTEILU 

Tässä tutkimuksessa tehdyt kustannuslaskelmat perustuvat siis pelkästään kiinteisiin 
kustannuksiin, eikä muuttuvia kustannuksia ole huomioitu rahallisesti. Mikäli myös 
muuttuvat kustannukset olisi otettu laskelmiin mukaan, tulokset olisivat olleet 
enemmän todellista tilannetta vastaavia. Toisaalta muuttuvien kustannusten määrittä-
minen on hankalaa, koska esimerkiksi erilaiset sääolot eri vuosina aiheuttavat niissä 
vaihtelua. Kustannukset vaihtelevat myös tilakohtaisesti. Tulokset saattavat poiketa 
todellisesta tilanteesta myös, koska esille tulleiden menetelmien kohdalla ei ole ollut 
käsillä kunnollista tietoa niiden soveltuvuudesta käytännön olosuhteisiin. Mm. 
rakennusmateriaalien kestävyyden ja käyttöiän määrittäminen on ollut monessa 
tapauksessa vaikeaa. Tämän takia esimerkiksi telttamaisen katteen kohdalla 
kustannuslaskelmien kohteeksi otettu rakennelma saattaa olla sellaisenaan käytännön 
olosuhteisiin sopimaton, taikka sille määritetyt kustannukset saattavat olla epärealisti-
sia. Sama saattaa päteä myös muihin kattamismenetelmiin. Lannan levityksen 
yhteydessä käytettyjen ammoniakin haihtumista estävien menetelmien käytöstä 
aiheutuneiden vuosittaisten kustannusten laskeminen on hankalaa, koska erityisesti 
letkulevittimien kohdalla laitevalikoima on suppea, mutta eri valmistajien laitteiden 
hinnoissa on hyvin suuria eroja. Aestämisen kustannuksia määritettäessä käytettävissä 
oli vuokrasuosituksia vuodelta 1991, mitä käytettiin kustannusten määrittämiseksi. 
Siinä ei ole otettu huomioon käytettyjen koneiden mahdollisia eroavuuksia tai mxmuita 
eroja eri tilojen kesken, vaan äestämisen kustannukset perustuvat kussakin esimerkki—
tapauksessa samaan hehtaarikustannukseen, mikä johtaa epätarkkaan tulokseen. 

Tässä tutkimuksessa tehtyjen typen kohtaloiden tarkastelujen perusteella havaitaan, 
että lietesäiliön kattamismenetelmissä ovat sellaiset menetelmät parhaimpia, jotka 
estävät ammoniakin haihtumista sekä varastoinnin, että lannan sekoituksen ja 
ilmastuksen aikana. Kustannuslaskelmia käsittelevässä osassa on saatu . telttamaisen 
katteen kohdalla paras hyöty. Tulos johtuu siitä, että telttamainen kate estää 
ammoniakin haihtumista erittäin tehokkaasti ja telttamainen kate on edullinen 
verrattuna muihin kattamismenetelmiin. Huomioon on kuitenkin otettava se, mitä 
edellä on todettu kattamismenetelmien kustannusten määrittämisen hankaluudesta. 

Laskelmien mukaan katemateriaaleista toiseksi paras vaihtoehto on kelluvan 
muovikalvon käyttäminen ja kolmantena on yleensä pelkän muovikalvon käyttäminen 
lietesäiliössä. Muut menetelmät ovat edullisuusjärjestyksessä yleensä olkikate, 
turvekate, Styrox—levykate, Leca—sorakate, rypsiöljykate ja betonikansi. Toisaalta 
kattamatta jättäminen on useimmissa tapauksissa kolmanneksi tai neljänneksi 
edullisinta käytettäessä levityksen yhteydessä ammoniakin haihtumista estäviä 
menetelmiä. 

200 lihasian ja kanojen lietelannan kohdalla järjestys oljen, turpeen ja Styrox —levyjen 
kesken vaihtelee eri levitysmenetelmien välillä. Tämä johtuu ilmeisesti eniten siitä, 
että pienempien säiliöiden takia levitysmenetelmät pääsevät enemmän määräämään 
koituvia kustannuksia. 

Verrattaessa tuloksia eri levitysmenetelmien kesken huomataan, että parhaimpaan 
tulokseen yleensä päästään käyttämällä sijoitustekniikkaa, toiseksi tulee multaus 
äestämällä, kolmanneksi letkulevitys ja neljänneksi pintalevitys. 
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Poikkeavin tulos saadaan telttamaisen katteen kohdalta. Sen kohdalla yleensä 
pintalevitys olisi edullisin vaihtoehto, toisena olisi sijoitusmenetelmä, kolmantena 
letkulevitys ja neljäntenä äestämällä suoritettu multaus. 

Kuivalantamenetelmissä taloudellisesti parhaimpaan tulokseen päästään käyttämällä 
lannan varastoinnin aikana ammoniakin haihtumista estäviä menetelmiä. Pelkkä lannan 
multaaminen levityksen yhteydessä ei ole yhtä edullista, mikä johtuu ilmeisesti lähinnä 
siitä, että typpeä on haihtunut varastoinnin aikana hyvin paljon. 

5 PÄÄTELMÄT JA SUOSITU SET rr'oIMEI° PffE .I~SI 
AMMONIAKKIPÄASTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI 

Ammoniakin haihtumista estettäessä ja harkittaessa haihtumisen estämistoimia on 
otettava huomioon monia seikkoja. Ensiksikin on oltava selvillä, minkä takia 
ammoniakin haihtumista halutaan estää, vai ovatko vähentämistoimenpiteet laisinkaan 
tarpeellisia. Asiasta vallitsee ilmeisesti melko ristiriitaisia mielipiteitä, mutta selvää on, 
että kokonaistyppikuormituksen vähentämiseksi on eduksi, jos maatalouden aiheutta-
maa kuormitusta vähennetään. Lisämielenkiintoa asiaan tuo se, että vähentämällä 
mahdollisuuksien mukaan ammoniakin haihtumista parannetaan karjanlannan 
lannoitusarvoa. Lannoitusarvon parantaminen vähentää keinolannoitteiden käyttämisen 
tarvetta. Koska keinolannoitteiden valmistaminen ja käyttäminen ovat ilmeisesti 
hyvinkin merkittäviä ympäristön tilaan vaikuttavia toimintoja, on keinolannoitteiden 
valmistamisen ja käytön vähentämisellä edullinen vaikutus ympäristön tilan kannalta. 
Näin tilanne on vain siinä tapauksessa, ettei keinolannoitteiden valmistamisen ja 
käyttämisen vähentymisen kautta tai ammoniakin haihtumisen estämiseksi tehdyistä 
toimenpiteistä aiheudu uusia ympäristöongelmia tai etteivät jo olevat ongelmat pahene. 
Seuraavaksi tuodaan esille johtopäätöksiä käsitellyistä ammoniakkipäästöjen 
vähentämismenetelmistä. 

Koska useimmilla lannan joukossa käytettävillä lisäaineilla on epäedullisia vaikutuksia 
ympäristöön tai koska monien aineiden vaikutuksista ei edes ole tietoa, ei niiden 
käyttäminen näytä olevan järkevää. 

Karjasuojissa ovat pintojen pitäminen n andollisimman puhtahla lannasta, 
virusan nopea johtaminen tiiviiseen vii tsakaivoon ja kuivi keen tehokas 
käyttäminen yksinkertaisia menetelmiä ammoniakin haihtumisen estämisessä. Jos 
halutaan tehokkaammin estää arnmoniakin karkaamista sekä myös hajujen määrää 
karjasuojan ympäristössä, ovat erilaiset suodattimet silloin edellä mainittujen 
menetelmien ohella käyttökelpoisia menetelmiä. Niiden käyttäminen ei ilmeisesti 
kuitenkaan ole järkevää kuin isojen ja/tai lähellä asutuskeskuksia olevien tuotantoyksi-
köiden kohdalla. Biosuodattimien käyttö olisi järkevää toteuttaa siten, että niihin 
johdettaisiin sekä karjasuojasta että lietesäiliöstä tulevia kaasuja. Mikäli lietesäiliöstä 
halutaan johtaa kaasut suodattimeen, on säiliön oltava katettu sellaisella katteella, joka 
estää ammoniakin haihtumista varastoinnin ja sekoittamisen aikana ja josta voidaan 
kaasut johtaa suodattimeen. 

Lietesäiliötä katettaessa olisi järkevintä ja tehokkainta pyrkiä, estämään ammoniakin 
haihtumista myös sekoittamisen ja ilmastamisen aikana. Tällöin monet kelluvat 
katteet, kuten Leea—sora ja turve eivät ole käyttökelpoisimpia. Tällaisilla katteilla on 
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lisäksi huonona puolena niiden herkkyys tuulelle ja sateelle, jotka vähentävät niiden 
tehoa varsinkin suurissa säiliöissä. Käyttökelpoisimpia katteita tällöin ovat kiinteät 
katteet, kuten betonikansi ja telttamainen kate tai vapaasti kelluvat katteet, jotka 
toimivat myös lantaa sekoitettaessa, kuten kelluva muovikalvo. Tällaisista katteista on 
telttamainen kate betonikannen tavoin tehokas estämään ammoniakin haihtumista ja 
sään vaikutuksia. Telttamainen kate on lisäksi ilmeisesti mahdollista toteuttaa melko 
edullisesti ja se mahdollistaa lietesäiliön kytkemisen suodattimeen. Lannan johtami-
sessa lietesäiliöön olisi suosittava säiliön täyttämistä alhaaltapäin. 

Suomen kaikkien tiiviisti kattamattomien lietesäiliöiden varustaminen telttamaisella 
katteella tulisi maksamaan muutamia kymmeniä miljoonia markkoja. Laskelma perus-
tuu arvioihin, joiden mukaan Suomessa olisi vajavaisesti tai ei lainkaan katettuja 
säiliöitä noin 10 000 — 12 000 kpl ja yhden säiliön kattaminen telttamaisella katteella 
tässä tutkimuksessa kuvatunlaisella tavalla maksaisi noin 1000 — 2000 mk. 

Lannan levityksessä on oleellista, että lanta tulee maahiukkasten kanssa kosketuksiin 
mahdollisimman nopeasti levityksen jälkeen. Tällöin on lannan mahdollisimman 
nopealla multaamisella tärkeä tehtävä. Multaamalla lanta nopeasti pystytään estämään 
ammoniakin haihtumisen lisäksi myös hajujen leviämistä. Parhaimpaan tulokseen 
päästäisiin, mikäli lanta levitysvaiheessa pystyttäisiin johtamaan mahdollisimman 
nopeasti maahan. Näin levityksen aikainen typen haihtuminen ja hajujen syntyminen 
jäisivät mahdollisimman pieniksi. Multainlaitteen käyttäminen olisi multaamisessa 
ylivoimaisesti paras menetelmä ammoniakin haihtumisen ja hajujen leviämisen 
estämisen kannalta, mutta käytännön työn kannalta sillä on omat huonot puolensa. 
Jos käytetään pintalevitystä, on äestäniällä Fni kyntiiem illä suoritetta•un IWufä).u13 
tehtävä mandollisimmaan nopeasti levityksen jälkeen, miekellääia noin I€ulfflekn 
tunnin sisällä levityksestä. Levitettäessä lantaa levitysvaunulla ja mullattaessa lanta 
on kuitenkin huolehdittava myös siitä, ettei maata tiivistetä. Tämän takia olisikin syytä 
kehittää esimerkiksi lannan vaunulevityslaitteistoa siten, että maan tiivistyminen 
saataisiin minimoitua. 

Turpeen erinomaiset ominaisuudet ammoniakin haihtumisen estämisessä eivät 
ilmeisesti tule kunnolla hyödynnetyiksi käyttämällä turvetta lietesäiliön katteena. 
Ilmeisesti paljon parempaan tulokseen päästäisiin, mikäli lannan nestemäiset osat ja 
ravinteet sidottaisiin jo karjasuojassa turpeeseen. Esimerkiksi lietesäiliöiden 
kattamiskokeiden tulosten mukaan turve pidättää itsessään tehokkaasti typpeä. Lantaan 
sekoitettu turve estäisi ilmeisesti typen haihtumista tehokkaasti koko kuivalannan 
käsittelyketjun ajan. 

Tarkasteltaessa ammoniakkipäästöjen vähentämismenetelmien vaikutuksia ympäristöön 
ja pyrittäessä ne huomioon ottaen tekemään ratkaisuja suositeltavimmista vähentämis-
menetelmistä törmätään ongelmaan, joka koskee ympäristövaikutusten määrittämistä. 
Ympäristöön kohdistuvien ihmistoimintojen vaikutusten määrittäminen ja vertailemi-
nen on erittäin vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. Tämän vuoksi tässäkään tutkimukses-
sa ei voida suoraan sanoa, mitkä ammoniakkipäästöjen vähentämismenetelmistä ovat 
parhaimpia ympäristön kannalta. Esimerkiksi turpeen käyttämisestä ammoniakin 
haihtumisen estämisessä koituvia vahinkoja luonnolle ja sen vaikutuksista turpeen 
käytettävyyteen on ilmeisesti mahdotonta antaa selvää vastausta. 
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6 TUTKIMUS- JA KEHITTAMISTARPEITA 

Olisi selvitettävä mahdollisuuksia ravinteiden mahdollisimman pitkälle vietyyn 
hyödyntämiseen maataloudessa ja koko yhteiskunnassa. Lannan sisältämät ravinteet on 
nähtävä arvokkaina aineina, joiden käyttämisen tulee perustua kierrättämiseen. 
Maatalous on vain yksi osa ravinteiden mahdollisimman pitkälle viedyssä hyödyntä-
misessä. Mukaan olisi otettava koko yhteiskunta ihmisperäisine jätteineen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että hoitamalla yhdyskuntien ihmisperäisten ulosteiden käsittely muulla 
tavalla kuin jätevesimenetelmällä voidaan vähentää niitä ongelmia, mitä jätevesien 
käsittelystä ja jätteiden jatkokäsittelystä aiheutuu. Tällaisia ovat esimerkiksi typen 
poisto jätevesistä ja jätevesilietteen raskasmetallipitoisuuden aiheuttamat käyttörajoi-
tukset. 

Kun harkitaan toimenpiteitä ammoniakin haihtumisen estämiseksi, olisi järkevää ottaa 
samaan yhteyteen harkittavaksi karjatalouden hajuhaittojen vähentäminen. Kuitenkin 
se, miten maatalouden aiheuttamat hajuhaitat koetaan Suomessa, ei ilmeisesti ole ollut 
tutkimusten kohteena. Mikäli hajuhaittojen torjuntaa on lisättävä, olisi harkittava myös 
biosuodatinten käyttöä varsinkin taajamien lähistöjen karjatiloilla. Biosuodattimiin 
liittyvää tutkimusta olisikin tätä silmällä pitäen lisättävä. 

Ruokintaa muuttamalla voidaan vähentää lannan sisältämän typen määrää ja sitä kautta 
vähentää lannasta haihtuvan typen määrää. Tähän liittyvää tutkimusta olisi syytä 
jatkaa. 

Kuiviketurpeen käyttäminen karjasuojissa kuivikkeena siten, että kaikki syntyvä lanta 
ja lannan sisältämä typpi saataisiin sidotuksi turpeeseen jo karjasuojassa, vähentää 
ilmeisesti ammoniakin haihtumista ja myös hajuhaittoja varsin tehokkaasti. Turpeen 
vaikutus tulee ilmeisesti esille paitsi karjasuojassa, myös lannan varastoinnin ja 
levityksen aikana. Tämän perusteella olisi todennäköistä, että ammoniakin haihtuminen 
vähentyisi huomattavasti koko lannankäsittelyketjussa. Se, kuinka paljon tällainen 
menetelmä vähentää hajuja ja ammoniakin haihtumista koko lannankäsittelyketjussa 
verrattuna tavanomaiseen lannankäsittelyyn (sekä liete—, että kuivalantamenetelmät), 
olisi tutkittava. 

Kuivalannan peittämisellä voidaan ammoniakin haihtumista vähentää varastoinnin 
aikana. Olisi mielenkiintoista saada selville käytännön toteuttamisen kannalta, kuinka 
suuri hyöty saadaan ja millaisin menetelmin tämä onnistuu parhaiten. 

Tässäkin tutkimuksessa eräänä kattamismenetelmänä käytettiin telttamaista katetta, 
joka havaittiin tehokkaaksi ja edulliseksi menetelmäksi estää ammoniakin ja hajujen 
haihtumista lietesäiliöstä. Kuitenkin on epävarmaa, toimiiko kyseinen ratkaisu 
suomalaisissa olosuhteissa. Suomen olosuhteisiin sopivien edullisten ja kestävien 
telttamaisten katteiden suunnittelua ja käytännön kokeilua olisi aloitettava. 

Lannan levityslaitteiden levitystarkkuutta parantavia tutkimuksia on lisättävä. Myös 
maan tiivistymistä minimoivia ratkaisuja paitsi lannan levityksessä niin myös koko 
maataloudessa olisi kehitettävä. Lisäksi levitettävien ravinteiden määrän varmistami-
seksi olisi otettava käyttöön tilakohtaisia lannan ravinteita määrittäviä mittareita. 
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7 YHTEENVETO 

Ammoniakin haihtumisen estäminen on järkevää paitsi luonnontalouden, myös 
maanviljelijän kannalta. Ammoniakin haihtuminen lannasta lisää ekosysteemeihin 
kohdistuvaa typpikuormitusta. Typen haihtumisen takia lannan lannoitusarvo alenee, 
mikä lisää tarvetta keinolannoitteiden käyttöön. Keinolannoitteiden valmistaminen on 
raskasta, runsaasti energiaa kuluttavaa teollista toimintaa, mikä puolestaan lisää 
ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Säästämällä lannan typpi ja muutkin ravinteet 
mahdollisimman hyvin ja saattamalla ne mahdollisimman täydellisinä kasvien 
hyödynnettäviksi on mahdollista vähentää ympäristön pilaantumista. Toisaalta on 
kuitenkin huomioitava ne ympäristöön kohdistuvat rasitteet, joita aiheutuu estettäessä 
lannan sisältämien ravinteiden hukkaantumista. Tässä työssä on ollut tarkoituksena 
vertailla ammoniakin haihtumisen estämiseksi tarkoitettuja menetelmiä toisaalta 
haihtumisenestämistehokkuuksiensa ja kustannustensa ja toisaalta ympäristövaikutus-
tensa kannalta. 

Ammoniakin haihtumisen estämisen kannalta on oleellista pitää tuore lanta mahdolli-
simman vähän tekemisissä ilman kanssa. Tähän voidaan vaikuttaa pitämällä lannan 
pinta—ala mahdollisimman pienenä ja pitämällä lannan kanssa kosketuksissa olevat 
pinnat mahdollisimman puhtaina. Varastoinnin aikaista ammoniakin haihtumista 
voidaan vähentää kattamalla lantavarastot. Tällöin parhaimpina kattamismerietelminä 
voidaan lietesäiliöissä pitää sellaisia katteita, jotka estävät ammoniakin haihturnista ja 
hajujen leviämistä myös lannan sekoittamisen ja ilmastuksen aikana. Levityksen 
yhteydessä lannan saattaminen mahdollisimman nopeasti kontaktiin maahiukkasten 
kanssa estää tehokkaasti ammoniakin haihtumista sekä hajujen leviämistä. Ruokintaa 
muuttamalla pystytään vaikuttamaan eläimen ravinteiden hyväksikäyttöönja sitä kautta 
lannan typpipitoisuuteen. Lannan typpipitoisuuden aletessa vähenee ammoniakin 
haihtuminen. Karjasuojissa syntyneen ammoniakin ja myös hajujen ympäristöön 
pääsyn estämiseksi voidaan käyttää erilaisia ilmansuodatusmenetelmiä. Biosuodattimen 
käyttö karjasuojan yhteydessä mahdollistaa myös lietesäiliön kytkemisen siihen. 

Ammoniakin haihtumista estävät menetelmät saattavat puolestaan aiheuttaa ympäristön 
tilaan epäedullisesti vaikuttavia seurauksia. Tällaisia ovat mm. kasvihuoneilmiötä 
lisäävien metaanin ja typpioksiduulin lisääntynyt vapautuminen lannasta muuttuneiden 
lannankäsittelymenetelmien takia. Eräät haihtumista estävät menetelmät, kuten lannan 
multaaminen kyntämällä tai äestämällä, voivat lisätä traktorityön määrää ja sitä kautta 
aiheuttavat ilmakehän pilaantumisen lisääntymistä kasvaneen polttoaineenkulutuksen 
takia. Toisaalta tällaiset työt on mahdollista liittää esimerkiksi kylvömuokkaukseen, 
jolloin lannan ravinteet saadaan mahdollisimman nopeasti kasvien käyttöön, 
kustannukset alenevat kun lannan multaaminen ja kylvömuokkaus voidaan tehdä 
samalla kertaa, eikä konetyön tarve ja siten polttoaineen kulutus muutu. 

Lietesäiliöiden kattamismenetelmien kohdalla on vaarana keinotekoisten materiaalien, 
kuten muovin joutuminen luontoon. Näin varsinkin kelluvien katteiden kohdalla. 
Turpeen käyttäminen katteena ja muuallakin maataloudessa lisää osaltaan suoluonnon 
pilaantumista ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvamista. Ammoniakin 
haihtumisen estäjänä turpeen ominaisuudet ovat kuitenkin ylivoimaiset verrattuna 
moniin muihin materiaaleihin. Lietesäiliön katteena turpeen ominaisuudet eivät 
kuitenkaan tule kunnolla hyödynnetyiksi. Tämä johtuu osaksi siitä, ettei turvekate 
muiden kelluvien katteiden tapaan estä ammoniakin haihtumista lannan sekoituksen ja 
ilmastuksen aikana. Turpeen käyttäminen kuivikkeena, jolloin sonnan ja virtsan 
ravinteet sidottaisiin välittömästi jo karjasuojassa heikosti haihtuvaan muotoon, 
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saattaisi olla typen haihtumisen estämisen ja turpeen käyttämisen kannalta järkevää. 
Turpeeseen sidottuna sonnan ja virtsan typpi olisi siten koko lannankäsittelyketjun 
ajan tehokkaasti haihtumattomassa muodossa. 

Tehtyjen kustannuslaskelrvien mukaan voidaan todeta, että käyttämällä kiinteää katetta 
kustannus säästettyä typpikiloa kohti on pienempi kuin käyttämällä kelluvia katteita. 
Kattamismenetelmistä telttamainen kate osoittautui edullisimmaksi vaihtoehdoksi. 
Kiinteiden katemateriaalien käyttämistä puoltaa myös se, että niitä käyttämällä voidaan 
lietesäiliö tarvittaessa liittää biosuodattimeen. Lannan multaamismenetelmistä monessa 
tapauksessa tehokkaimmaksi osoittautui multauslaitteen käyttäminen. Kuitenkin sen 
käyttöä rajoittavat monet käytännön töitä haittaavat seikat, kuten esimerkiksi kapea 
työleveys. Pintalevitys levitysvaunulla lannan multauksen tapahtuessa kylvömuok-
kauksen yhteydessä on varsinkin konetyön optimaalisen käytön kannalta järkevää. 
Vaunulevityksen eräänä heikkona puolena pidetään sen maata tiivistävää vaikutusta, 
mutta kehittämällä levityskalustoa maan tiivistymisen minimoimiseksi saattaisi olla 
mahdollista parantaa vaunulevityksen käytettävyyttä. 

Ammoniakin haihtumista on mahdollista estää myös käyttämällä lisäaineita, kuten 
happoja. Niiden käyttäytymisestä ja vaikutuksista luonnossa ei ole selvyyttä. Lisäksi 
monet lisäaineista ovat vaaraksi ihmisten ja eläinten terveydelle, eikä monessa 
tapauksessa niiden käyttäminen ole taloudellisesti järkevää. 

8 SAMMANDRAG 

Förhindrandet av avdunstningen av ammoniak är förnuftig förutom från naturahushåll-
ningens också från jordbrukarens synvinkel. Avdunstningen av ammoniak från gödseln 
ökar kvävebelastningen av ekosystemen. Gödselns verkan minskar i och med 
ammoniakavdunstningen, vilket ökar behovet av att använda konstgödsel. Framställ-
ningen av konstgödsel är tung industriell verksamhet, som kräver mycket energi, 
vilket i sin tur ökar miljöbelastningen. Genom att spara kvävet och även de andra 
näringsämnena i gödseln så bra som möjligt samt genom att i så hög grad som möjligt 
låta växterna utnyttja dem är det möjligt att minska föroreningen av miljön. A andra 
sidan bör man dock beakta den miljöbelastning som förorsakas av att man förhindrar 
förspillandet av näringsämnena i gödseln. i detta arbete har avsikten varit att jämföra 
olika metoder för hur ammoniakavdunstningen kan förhindras dels med avseende på 
hur effektivt de förhindrar avdunstningen och dels med avseende på vilka deras 
miljöeffekter är. 

För att förhindra avgången av ammoniak till luft är det väsentligt att den färska 
gödseln är möjligast lite i luftkontakt. Detta kan befrämjas genom att gödselns yta 
hålls möjligast liten och genom att hålla de ytor som är i kontakt med gödseln 
möjligast rena. Avdunstningen av ammoniak under lagringen av gödseln kan minskas 
genom att täcka gödsellagren. Dc bästa metoderna att täcka gödselbehållarna är att 
använda sådana täcken, som förhindrar aincnoniakavdunstningen och luktspridningen 
även under omblandningen och luftningen av gödseln. I samband med spridningen av 
gödseln förhindras avdunstningen och luktspridningen effektivt av att gödseln så 
snabbt som möjligt kommer i kontakt med jordpartiklarna. Genom att förändra 
utfodringen kan man påverka djurens möjlighet att tillgodogöra' sig näringsämnena och 
på så sätt också inverka på gödselns kvävehalt. Då kvävehalten i gödseln sjunker, 
minskar ammoniakavdunstningen. För att förhindra spridningen av ammoniak och 



123 

odörer från djurstallarna till den yttre miljön är det möjligt att använda olika 
luftfiltreringsmetoder. Om biofilter används i djurstallen kan även flytgödselbehållaren 
kopplas till detta. 

De metoder med vilka ammoniakavdunstningen förhindras kan å sin sida förorsaka 
ofördelaktiga miljöeffekter. Sådana är bl a att metan och kväveoxidul, som bidrar till 
växthuseffekten, frigörs i ökade mängder på grund av förandrade gödselhanteringsme-
toder. Vissa av metoderna att förhindra avdunstningen, såsom myllningen av gödsel 
genom inharvning eller plöjning, ökar mängden traktorarbete och bidrar på så sätt till 

0 

föroreningen av atmosfären på grund av tilltagande bränslekonsumtion. A andra sidan 
kan arbetsskeden av detta slag kombineras med t ex nedharvningen i samband med 
sådden, varvid gödselns näringsinnehåll möjligast fort kan utnyttjas av växterna. På 
samma gång minskar kostnaderna då myllningen av gödseln och nedharvningen kan 
göras samtidigt och mängden maskinellt arbete och därmed bränslekonsumtionen 
bibehålls oförändrade. 

Då det gäller täckningsmetoderna av flytgödselbehållarna finns det en risk för att 
syntetiska material såsom plaster hamnar i naturen. Så är fallet i synnerhet för de 
flytande täckenas del. Användningen av torvtäcken och torvanvändningen även i 
övrigt inom lantbruket bidrar till skövlingen av myrmarksnaturen samt ökar 
koldioxidhalten i atmosfären. Som förhindrare av ammoniakavdunstning är dock 
torven till sina egenskaper överlägsen många andra material. Då torven används sona 
täcke i flytgödselbehållare kan man dock inte till fullo utnyttja torvens egenskaper. 
Detta beror till en del på att torvtäcket i likhet med andra flytande täcke-:i inte under 
omblandningen och luftningen av gödseln förhindrar ammouiakavduHnti.iiri,eH. 
Användningen av torv som strömedel, varvid näringsämnena i träcken och urinet 
omedelbart kunde bindas så att avdunstningen är liten redan i djurstallet kunde vara 
förnuftigt med tanke på att förhindra kväveavdunstningen och torvanvändningen. 
Kväve från träck och urin bundet i torv skulle på så sätt under hela gödselhanterings—
kedjan vara i en lågavdunstande form. 

På basen av de kostnadskalkyler som har utarbetats kan man konstatera, att genom att 
använda sig av ett fast täcke är kostnaden räknad per kilogram sparat kväve mindre 
än då man använder flytande täcken. Ett tältformigt täcke visade sig vara det mest 
förmånliga täckningsalternativet. Bruket av fasta täckningsmaterial stöds också av det 
faktum att en koppling av flytgödselbehållaren till ett biofilter i dessa fall är möjlig. 
I många fall visade sig den effektivaste myllningsmetoden av gödseln vara att använda 
ett myllningsaggregat. Dess användbarhet begränsas dock av faktorer som försvårar 
det praktiska arbetet såsom exempelvis liten arbetsbredd. Ytspridning med hjälp av en 
utspridningvagn då myllningen sker i samband med sådden är förnuftigt i synnerhet 
med tanke på att optimera mängden maskinellt arbete. En nackdel med vagnsutsprid-
ningen anses vara att den leder till packning av jorden, men genom att utveckla 
utspridningsutrustningen så att denna packningseffekt minimeras kunde man förbättra 
användbarheten av vagnsutspridningen. 

Avdunstning av ammoniak kan också förhindras med hjälp av tillsatsämnen såsom 
syror. Uppgifterna om hur dessa ämnen uppträder i naturen och vilka effekter de har 
är bristfälliga. Dessutom är många tillsatsämnen till fara för mänskans och djurens 
hälsa, och bruket av dem är i många fall inte ekonomiskt förnuftigt. 
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9 SUMMARY 

Preventing the evaporation of ammonia makes sense with regard to both the natural 
economy and the farmer. Ammonia evaporation from manure increases the nitrogen 
strain on the ecosystems. As a result of nitrogen evaporation the value of the manure 
as a fertilizer decreases, increasing the need for artificial fertilizers. The production of 
artificial fertilizers is a difficult industrial operation consuming vast amounts of 
energy, which in itself adds to the strain on the environment. By saving the nitrogen 
and other nutrients in the manure as effectively as possible and by employing them as 
much as possible for plants, the contamination of the environment can be reduced. 
However, attention ought also be paid to the strains placed on the environment when 
preventing the loss of manure nutrients. The aim of this work has been to compare 
methods of preventing ammonia evaporation as regards not only the effectiveness of 
evaporation prevention and costs but also environmental effects. 

If ammonia evaporation is to be prevented, the fresh manure should be in contact with 
the air as little as possible. This can be achieved partly by minimizing the surface area 
of the manure and by keeping the surfaces touching the manure as clean as possible. 
The evaporation of ammonia during storage can be reduced by covering the manure 
stores. In this case, coverings which also prevent ammonia evaporation and odour 
dispersal whilst the manure is being mixed and aerated can be considered to be the 
best covering methods for liquid manure tanks. During spreading, getting the manure 
as quickly as possible into contact with the soil particles effectively prevents ammonia 
evaporation and odour dispersal. By altering feeding, the utilization of animal's 
nutrients and thereby the nitrogen level of the manure can be influenced. As the 
nitrogen content of the manure drops, ammonia evaporation declines. In order to 
prevent ammonia and odours generated in the animal shelters from entering the 
environment, various air filtering methods can be employed. The use of a biological 
filter in animal shelter also allows a liquid manure tank to be connected to it. 

Methods for preventing ammonia evaporation may well have an unfavourable effect 
on the environment, such as the increased release from the manure of methane and 
nitrous oxide, which increase the greenhouse effect and are caused by altered manure 
processing methods. Certain methods for preventing evaporation, such as earthing up 
the manure by ploughing or harrowing, may increase the level of tractor work and 
thereby increase contamination of the atmosphere through higher fuel consumption. 
On the other hand, this kind of work can be conbined with seedbed preparation, in 
which case the nutrients in the manure can be put to the benefit of thr; plants as 
quickly as possible, costs fall since the manure can be earthed up and thr seedbed 
prepated at the same time, and there is no increase in the level of machine work or 
fuel consumption. 

As regards liquid manure tank covering, there is the risk that artificial materials such 
as plastic may enter nature, especially when dealing with floating coverings. The use 
of peat as covering and elsewhere in agriculture contributes to greater dctcrioration of 
marsh areas and higher carbon dioxide levels in the atmosphere. FIowi ver, as a way 
of preventing ammonia evaporation, peat has by far the best propr-.rties compared to 
many other materials. As covering for a liquid manure tank, the propertics of the peat 
are not however put to full use. This is partly due to the fact that, like other floating 
coverings, peat covering does not prevent ammonia evaporation during the mixing and 
aeration of the manure. The use of peat as bedding, in which case the nutrierrts in the 
dung and urine would be bound immediately in the animal shelter into a poorly 
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evaporating form, might well be a solution as far as preventing nitrogen evaporation 
and peat use are concerned. Bound to the peat, the dung and urine nitrogen would 
then be in an effectively non—evaporating form throughout the manure processing 
chain. 

Calculations show that with a fixed covering the cost per kilogramme of nitrogen is 
smaller than with a floating covering. The pavilion covering proved to be the best 
value covering method. Another point in favour of using fixed covering materials is 
that they permit the liquid manure tank to be connected to a biological filter. The use 
of earthing equipment proved in many cases to be the most effective manure earthing 
method. Nevertheless, its use restricted by a number of practical obstacles, such as a 
narrow working width. Surface spreading with a spreading vehicle when earthing up 
manure during seedbed preparation is an excellent idea as it permits the optimum use 
of machine work. One drawback associated with vechile spreading is that it 
compresses the soil, but by developing the spreading equipment in order to minimize 
compression it might well be possible to improve the viability of vechile spreading. 

Ammonia evaporation can also be prevented by making use of additives, such as 
acids. There is no certainty as to how they behave in nature or as to what effects they 
have. Further, many additives have a deleterious effect on the health of people and 
animals, nor in many cases do they make economic sense. 
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LIITE 1/1 

LIITE 1. TYPEN YHDISTEITÄ ILMASSA JA SADEVEDESSÄ (Lövblad ja 
Ensam 1992). 

YHDISTE ICU®T® 

Ilmassa 

NO typpioksidi kaasu 

kaasu NO2  typpidioksidi 

NO X  typen oksidit; NO ja NO2  
yhteensä 

kaasu 

HNO2  typpihapoke kaasu 

HNO3  typpihappo 

peroksiasetyylinitraatti 	 yl 

nitraatti 

kaasu 

PAN kaasu 

hiukkasmuoto NO3-  

NOY  hapettuneita typpiyhdisteitä; NO:n, 
NO2:n, HNO,:n, HNO3:n, PAN:n ja 
hiukkasmuotoisen NO3:n summa 

kaasumaisen ja hiukkasmuotoisen 
nitraatin summa 

kaasu + hiukkasmuoto 

kaasu + hiukkasmuoto 

 kaasu 

hiukkasmuoto 

kaasu + hiukkasmuoto 

kaasu + hiukkasmuoto 

kokonais NO3  

NH3  ammoniakki    

NH4  ammonium 

kaasumaisen ja hiukkasmuotoisen 
ammoniumin summa 

NH3:n ja NH4:n summa 

kokonais NH4  

NHX  

Sadevedessä 

NO3- 	 nitraatti 	ioni 	_ 	y  

NH4  + 	 ammonium 	 ioni 

ORGAANINEN TYPPI 	 sitoutuneena orgaaniseen 
ainekseen 
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