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AIHEET

Maatalouden ravinteiden iso kuva
Luomun tavoitteet ja keinot ravinnekierrätyksessä

Mitä tukea kärkihanke tarjoaa?
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3 vaihetta parempaan kiertotalouteen

328.1.2016

Sivuvirtojen 
synty

- Tehokkuus
- Sivuvirtojen 

laatu

Toimenpiteet 
pellolla

- humus/ravinteet
- Käytetyt 
menetelmät

Kierrätys takaisin
- Vedestä
- ilmasta

Kestävyysvajeet luomu vs 
tavanomainen

• Öljyriippuvuus (N-lannoitteet, kuivatus, moottori-pö, 
lämmitys)

• EU:n valkuaiskasviomavaraisuus vain 15 % => suuri 
ravinnevirta ulkopuolelta

• Maaperän humuksen (hiilen) väheneminen, 30 vuotta 25 %

• Kotieläintuotannon ja kasvintuotannon yhteyden 
katkeaminen ja lantamäärien kasaantuminen

+ lihan lisääntynyt kulutus (3 kertaistunut 60 vuodessa)

4 17.11.2016
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Osuus huuhtoumista
• Suomen osuus Itämeren ravinnekuormasta (fosfori P ja typpi N) noin 10 

%

• Maatalouden osuus Suomen ravinnepäästöistä typen osalta oli vuonna 
2002 noin 40 % (50 000 tn/v) ja fosforin osalta 60 % (2300 tn/v) ⬄ 25 kg 
N/ha/v ja 1 kg P/ha/v

• Itämeren alueen maista Suomen ravinnepäästöt suurimmat henkeä 
kohti laskettuna ja peltoalaa kohden laskien toiseksi suurimmat Ruotsin 
jälkeen.

• Johtopäätös: Iso maa, pieni peltoala, vähän ihmisiä, vaiko 
parannettavaa viljelyssä?

= > HYVÄ JA TASAINEN SATO TAVOITTEENA NIIN LUOMUSSA KUIN 
TAVANOMAISESSAKIN

5 17.11.2016

Beras-projektin tuloksia

• Ruotsissa typpihuuhtouman 
vähentämispotentiaali 70-75 %, mutta 
jos Baltian maat ja Puola seuraavat 
Ruotsin t.o. viljelyn esimerkkiä, 
huuhtoumat voivat lisääntyä 50 %

• Suurin ongelma erikoistuminen ja 
eläin- ja kasvintuotannon 
alueellistuminen

• Luomutuotantojärjestelmät vähentävät 
energiankulutusta 40 % ja 
kasvihuonekaasujen päästöjä 20 %

• Nurmia tarvitaan ravinteiden sidontaan

• Rehuntuonnin minimointi
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Lanta on arvokas raaka-aine

• Kotieläintuotannon lannan 
fosfori riittäisi teoriassa 
kattamaan koko maan 
kasvien fosforitarpeen. 

• Lantafosforista 42 % syntyy 
Pohjanmaalla ja 17 % 

Lounais-Suomessa. 

7 17.11.2016

Lähde: ja kuva: Ylivainio Kari & al. 2014. Regional P stocks in soil and in 
animal manure as compared to P requirement of plants in Finland. 
MTT:n reports 124. http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti124.pdf

Kotieläintuotannossa syntyy vuodessa
20 milj. tn lantaa, jossa fosforia…

…17, 5 milj. kg.

• Nautaeläimet 9,8 

• Siat 3,6 

• Kanat 1,5 

• Turkiseläimet 1,8 

• Muut 0,8

8 17.11.2016

Lehmänlanta kuutioksi puristettuna, 
vertailukohtana Stadionin torni.

PILKE 3/2008 
http://www.helsinki.fi/foodwebs/lantakuoriaiset/4H/Pilke.pdf
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Luomun historiaa lyhyesti

● 1840 Justus von Liebig 

● 1905 Albert Howard, Eve Balfour

● 1924 Rudoph Steiner

● 1924 A.I.Virtanen 

● 1930-l Hans ja Maria Müller

● 1946 Biodynaaminen yhdistys Suomeen

● 1963 Jean Boucher ja Raoul Lemaire

● 1972 International Federation of Organic Agriculture Movement 
IFOAM perustettiin Versaillesissa

● 1985 Luomuliitto perustettiin

● 1991 EU:n  asetus luonnonmukaisesta tuotannosta
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Aamulehti 20.7.2008

• riittävästi korkealaatuisia tuotteita

• viljelijälle toimeentulo

• monimuotoisuuden ylläpito

• säästeliäs uusiutumattomien resurssien käyttö, 

pienin ympäristöhaitoin

• parantaa maan luontaista viljavuutta

• toimiva yhteys tuottajien ja kuluttajien välille

• mahdollisimman suljetut aine- ja energiavirrat

http://www2.jordbruksverket.se/download/18.4887ac50152439e54841

8b16/1452846828051/ovr376v2.pdf

Luomun tavoitteet
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Puhdistamoliete
• Vuosittain syntyvässä puhdistamolietteessä noin 2,8 milj. kg 

fosforia.

• Metallit ja taudinaiheuttajat eivät ongelma. Orgaanisia haitta-
aineita tutkittu paljon, mutta kaikkia ympäristövaikutuksia ei 
tunneta. Fosfori usein tiukasti sidottu alumiiniin tai rautaan, 
käyttökelpoisuus kasveille voi olla heikko.

• Nykyiset puhdistamolieteperäiset lannoitevalmisteet ovat 
maaperälle hyviä, koska sisältävät paljon orgaanista ainesta.

• Lietteiden prosessointiin uutta käsittelyteknologiaa, joka 
tuhoaisi haitta-aineet, mutta ottaisi fosforin talteen 
käyttökelpoisessa muodossa. 

13 17.11.2016

RAVINTEET - STRATEGINEN VALINTA

Hallitusohjelma 2015->
- Vaikuttavuustavoitteet 

vuoteen 2025 asti 

Maabrändiraportti 2010
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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.
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Kokeiluohjelma 
käynnissä

- Jatkuva haku

- Arvioinnit 31.8., 
31.10 ja tammikuu 
2017 …

Sivu 18 *

Kiitos!
mikko.rahtola@luke.fi
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