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Oma tausta
● Agronomi 1997, kasvinviljelytiede

● OÜ Tammevald, Viro 1998-

● Raikastamo Oy, Sammatti 2008-

● Luomupuutarhaneuvoja Puutarhaliitto ry 
1999-2009

● Luomuasiantuntija, Luomuliitto ry, 2008-

● Selvitystyö luomualan kehittämisestä 
MMM:lle 2010

● Keuda 2014-16 luomukouluttaja

● Hallituksen ravinteiden kierrätyksen 
kärkihankkeen koordinaattori (Luke)



UUSI OPAS

Mitä ovat 

kierrätyslannoitevalmisteet?

Mitä vaatimuksia niille 

asetetaan?

Miten 

kierrätyslannoitevalmisteita 

tuotetaan? 



MITÄ OVAT KIERRÄTYSRAVINTEET?

• Epäorgaaninen lannoite (mineraalilannoite) 

• Jätevesiliete, puhdistamoliete 

• Kierrätyslannoitevalmiste 

– Valmisteesta riippuen kierrätyslannoitevalmisteella voi olla myös 
maanparannusvaikutus

• Lannoitevalmiste 

– Tuote, jota käytetään tuomaan kasvien ulottuville ravinteita tai tehostamaan ravinteiden ottoa. 

Lannoitevalmistelaissa termillä tarkoitetaan lannoitteita, kalkitusaineita, maanparannusaineita, 

kasvualustoja, mikrobivalmisteita ja lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettäviä sivutuotteita. 

• Luomulannoitevalmiste

• Maanparannusaine



MITÄ OVAT KIERRÄTYSRAVINTEET?



Nykyiset tyyppinimet



Uudistuva EU:n lannoiteasetus









Bioenergiasta 

syntyy 

sivuvirtoja => 

tulevaisuuden 

lannoitteita



HALLITUSOHJELMAN TAVOITTEET:

• Hallitusohjelman tavoitteena on, että Itämeren ja muiden 

vesistöjen kannalta herkillä alueilla vähintään 50 % Suomessa 

syntyvästä lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä on 

kehittyneen prosessoinnin piirissä vuoteen 2025 mennessä. 

• Hankkeen laajana tavoitteena on edistää ravinteiden kierrätystä niin, 

että erityisesti lannan ja jätevesilietteiden ravinteet hyödynnetään 

tehokkaasti. Hankkeen tavoitteena on edistää ravinteiden 

kierrätyksen ja uusiutuvan energian tuotannon uutta osaamista, 

teknologiaa ja palveluja, joista syntyy myös kansainvälistä 

liiketoimintaa ja talouskasvua. Näiden avulla markkinoille saadaan 

lisää turvallisia ja kilpailukykyisiä kierrätyslannoitevalmisteita sekä 

vähennetään samalla ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.



ISOT HAASTEET: ENERGIA, RUOKATURVALLISUUS, TYÖPAIKAT JA

MAAPERÄN HIILI
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• Suomen energiaomavaraisuus nyt vain n 30 % !!

• Uusiutuvien energialähteiden avulla nostettavissa 50-60 % => 

paljon kierrätettäviä ravinteita

• Vuosittainen 4 ‰ lisäys maaperän hiileen riittäisi pysäyttämään 

ilmastonmuutoksen

• Puukuidut, biohiili, hitaasti hajoava orgaaninen aines

• 100 000 uutta työpaikkaa arvioitu vuoteen 2025 biotalouden avulla



Taustatietona apuna:

• Lynet-selvitys 

6/2017

• Biomassa-atlas 

kesä 2017

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540214/luke-luobio_45_2017.pdf?sequence=10
https://biomassa-atlas.luke.fi/


Lohkon valinta - maalajit

* AS aitosavi

* HtS hietasavi

* HsS hiesusavi

* HeS hiuesavi

* He hiue

* Ht hieta

* Hs hiesu

Lisäksi eloperäiset maat:

* Multamaat

* Turvemaat

* liejusavimaat



Lohkon valinta - maalajit

* Puutarhatuotantoon parhaita 
kivennäismaita hieta- ja 
hietasavimaat, kaalikasveilla 
myös savisemmat maat.

* Multamaat erityisesti 
juureksille. Multavuus 
luomussa ja savimailla erityisen 
tärkeää

* kivennäismaiden 
optimimultavuus peräti 15 %, 
kun keskimäärin pelloissa 
multavuus alle 6 %



Kasvien ravinnetarve

MTT Peltotohtori simulaatio

Kevään starttifosfori



Komposti on muutakin kuin ravinteita

• Kivennäismailla kompostin arvo voi muodostua seuraavasti:

• Humuksen lisäys (parempi vesitalous, ilmavuus, 
mikrobitoiminta) 50 %

• pH:n nosto 27 %

• Pääravinteet 13 % 

• Sivuravinteet 10 % 

• => kompostia ostettaessa ei makseta ainoastaan ravinteista, 
vaan ennen kaikkea maanparannusvaikutuksesta



Kasvien ravinnetarve

• Suurin ravinnetarve kesä-heinäkuussa

• Viljelykiertovaikutus kattaa osan 
tarpeesta

– Viherlannoituksella tärkeä osa

• Kompostin/lannankäytöllä 
täydennetään

• Kaupalliset kierrätys- ja 
kivennäislannoitteet antavat lopun

viljelykierto

Eloperäiset 
lannoitteet

Kaupalliset
lannoitteet



Yrityksiä ja tuotteita

Ravinteiden kierrätyksen 

innovaatioyrityksiä:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-

hankkeet

Ruokaviraston 

luomulannoitteet:
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/l

uomutilat/lannoite-ja-torjunta-

aine/luomulannoiteluettelo-2019-1.pdf

Ruotsin luomulannoitteet:
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.488

7ac50152439e548418b16/1452846828051/ovr37

6v2.pdf

Kannattavuussimulointi:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/l

askelmakirjasto/marjat/marja_aronia/suuri_tavano
mainen_marja_aroniatila

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-hankkeet
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/luomutilat/lannoite-ja-torjunta-aine/luomulannoiteluettelo-2019-1.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.4887ac50152439e548418b16/1452846828051/ovr376v2.pdf
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/laskelmakirjasto/marjat/marja_aronia/suuri_tavanomainen_marja_aroniatila


Maan kasvukunto

1. Ojitus kuntoon

2. Kalkitus ja mahdollinen jankkurointi

3. Perus- ja hivenlannoitus, nurmet, 

eloperäinen aines tai viherlannoitus

4. Kasvipeitteisyydestä huolehtiminen

5. Maan rakenteen varjelu

6. Tasainen kosteus

Linkki: 
https://docs.google.com/document/d/1tzrO9gbWHxoQDcFbD4SFt2Z6Uw7xHGnGEVgaeQlLsYs/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1tzrO9gbWHxoQDcFbD4SFt2Z6Uw7xHGnGEVgaeQlLsYs/edit?usp=sharing
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Palopuron symbioosi: https://www.youtube.com/watch?v=jC6BATpOxAM

https://www.youtube.com/watch?v=jC6BATpOxAM


Kiitos!

Mikko Rahtola

Luonnonvarakeskus 

Mikko.rahtola@luke.fi

(1.7. mikko.rahtola@gmail.com)

029 5234701 (040 5734791)
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