
Ravinteiden kierrätys

JYMY Hanke

Aki Laaksonen

aki.laaksonen@soilfood.fi

mailto:aki.laaksonen@soilfood.fi


Miksi Soilfood?!

”Soil food web” – koko maanalainen 

verkosto ja viljelijän tärkein 

urakkaporukka



Ravinteiden kierrätys

• Hallituksen tavoitteena 50% yhdyskunta- ja kotieläinpohjaisista lietteistä 

prosessoinnin piirissä vuonna 2025.

• Fosforia saatavilla 26 000tn

• Suomessa käytetään n. 11 000tn fosforia/v väkilannoitteiden mukana.

• Ravinteiden kierrätyksessä keskitytään yleensä typpeen ja fosforiin.

• Elintarviketuotannon sivuvirrat

• Hiivateollisuus NKS Boost Premium

• Biokaasulaitoksen lietteet ja kiintojae

• Käytön rajoitukset

• EI SF:llä.

• 2014-2020 ymp. tuessa ’’ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen



Ravinteiden kierrätys



Ravinteiden kierrätys

• Elintarveteollisuuden sivuvirtoja

1. Jäävät prosessista yli 

2. Elintarvikevalmistus

3. Hylkyerät

4. Tuotannon vaihdokset

• Biokaasulaitoksen raaka-aineet

• Osa sivuvirroista jalostuksen kautta valmiita 

lannoitteeksi

• Erotetaan esim. puhdas vesi pois kiintojakeesta

• Linkous, ravinteet erilleen, vesi jatkaa prosessissa

• Kuivaus ja väkevöinti

• Kompostointi



Kierrätyslannoitteet

• Kierrätyslannoitteet  voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

• Orgaaniset kierrätyslannoitteet

• Soilfood Ravinneseos

• Mineraaliset kierrätyslannoitteet

• Soilfood AMS boost

• Orgaaniset maanparannuslannoitteet

• Soilfood Ravinnekuitu

• Tuoteselosteesta liukoisen typen osuus 

kokonaistypestä

• Liukoinen alkukasvukauteen, heti kasvin käytössä

• Loput vapautuu myöhemmin

• Orgaanisen aineksen lisäys



• Hiili-Typpisuhde ilmaisee typen vapautumisen nopeuden 

maanparannusaineesta.

• Kun hiili-typpisuhde on matala vapautuu typpeä nopeasti 

kasvien käyttöön.

• Kun hiili-typpisuhde on korkea(oljet) hajottajat varastoivat 

typpeä omaan käyttöönsä ja typpi vapautuu viiveellä.

• Esim. 

• Biokaasulaitoksen ravinneliete 2

• Ravinnekuitu 53

• Nollakuitu 206

Hiili- Typpisuhde



Kierrätyslannoitteet

• Orgaanista ainesta peltoon, ei pelkkä ravinteiden hinta.

• Stabiloi ja parantaa maan mururakennetta savi- ja hiesumailla.

• Karkeilla kivennäismailla parantaa maan ravinteiden pidätyskykyä.

• Ensisijaisesti lannoitusvaikutus

• Rakennekalkki

• Metsäteollisuuden sivuvirtana

• Orgaaniset maanparannusaineet

• Kuidut orgaanisen aineksen lisäykseen

• Tarpeen mukaan kalkilla stabiloitua tai kompostoitua



Rakennekalkitus 

• Rakennekalkitus on kalkitusta sammuttamattomalla 

(CaO) tai sammutetulla (Ca(OH)2) kalkilla

• Reaktiivisempaa kuin kalkkikivijauhe (CaCO3) – n

• Nopeavaikutteista kalkitusainetta

• Levitys hyvissä olosuhteissa ja välitön kevytmuokkaus (x2)

Kalsium (Ca) 

Magnesium (Mg) 

Fosfori (P)

Neutraloiva kyky

Nopeavaikutteinen

43% ka

0,5% ka

0,35% ka

49%

42%

Fosforia ei huomioida 

ympäristökorvauksen 

laskelmissa!!



• Kierrätyspohjaisilla orgaanisilla maanparannusaineilla 

parannetaan karkeiden maiden ravinteiden- ja 

vedenpidätyskykyä.

• Savi- ja hiesumailla pyritään vähentämään maan 

liettymistä, maan tiiveyttä ja poudanarkuutta.

• Savimailla humuspitoisuuden noustessa 6-8% tasolle 

mururakenteen vedenkestävyys parantuu selvästi.

• Vähentää maan tiivistymistä 15% humuspitoisuuteen 

asti

• Eloperäistä ainesta ei voida missään tapauksessa 

lisätä niin paljoa, että voitaisiin poistaa raskaan 

peltoliikenteen haitat.

Orgaaniset maanparannusaineet



• Vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa, jotka vapauttavat hiilidioksidia ja satokasvi 

hyötyy.

• Osa hiilidioksidista liukenee maanesteeseen, edistäen ravinteiden vapautumista 

maanesteestä.

• Lisäksi pieneliöiden erittämät liima-aineet parantavat mururakenteiden 

kestävyyttä.

Välilliset vaikutukset

• Vaikutukset maan rakenteeseen

1. Pintaan sekoitettuna suojaavat maan pintaan iskeytyviltä sadepisaroilta ja 

hidastavat kuivumista. 

• Vastakylvetty maa on arka ja suojaton. Sadepisaroiden isku tuhoaa helposti 

maan mururakenteen ja on ensimmäinen askel eroosioon.

• Tiivistysvaikutus riippuu sateen intensiteetistä.



2. Sekoitettuna kiihdyttää erityisesti rihmastoa 

tuottavien sienien kasvua. Murujen pinnalle 

rihmastoa, eli saadaan kestäviä muruja.

3. Maamikrobien ja bakteerien lisääntyessä syntyy 

lima-aineita, eli toimii joustavana sidosaineena 

maan muruille.

• Vaikutus on nopeasti ohi, ellei orgaanista ainetta 

saada lisättyä säännöllisesti.

4. Eloperäistä ainetta hajottaessa syntyy vähitellen 

tummaa vaikemmin hajoavaa jätettä, tummaa 

humusta.

Orgaaniset maanparannusaineet



• Juurikkaan kaliumin tarve 600kg/ha

• Yli 80% maasta, poistuu 80kg K/ha

• Suomen kokeissa kontrolliin verrattuna 150kg K ja 100kg Na, saavutettiin paras 

sokerisato. (Juurikassarka 2/2018)

Sokerijuurikkaan ravinnetarpeet

• Tuotteita Honkajoelta ja Forssasta

• 50km säteellä velotuksetta

• Levityksen maksaa isäntä

• Sopiva resepti esim NK melassilla väkevöimällä

• Riittävä kalium, sekä natrium 



• .

NK Melassi

• Väkevöintiin

• Huom! 

Käyttömäärä



Lannoituskokonaisuus

Ravinneseos NK Melassi

20tn/ha 2tn/ha Yht:

Liukoinen N 67 28,7 95,7

Kokonais N 114 46,7 160,7

Liukoinen P 0,99 0 0,99

Kokonais P 12(7,2) 0 12(7,2)

Kalium 46 59,5 105,5

Rikki 13 4,2 17,2

Magnesium 2,2 1,1 3,3

Mangaani 0,4 0 0,4

Boori 0,09 0 0,09

Natrium 0 82,8 82,8

Orgaaninen aines 309 707 1016



• Paperi- ja selluteollisuuden sivutuotteista 

jalostetturavinnepitoinen maanparannusaine.

• Liukoiset ravinteet ovat nopeasti kasvin käytettävissä.

• Orgaanisessa muodossa olevat ravinteet eivät ole 

huuhtoutumisherkkiä

• Raaka-aineen takia runsaasti ligniiniä, eli vahvaa 

kasvinsidosmassaa.

• Hajoaa hitaasti maassa, eli maanparannusvaikutus on 

pitkä.

• Osa massasta muuttuu humukseksi, joka on kestävää. 

Tähän sitoutuu ravinteita ja vettä.

Ravinnekuitu



Ravinnekuitu



• LUKE:n erikoistutkijat Kimmo Rasi ja Risto Uusitalo

tutkinut kuidun vaikutuksia vesistönsuojelussa.

• Kuidulla saatavissa pidempi vaikutus ravinnevalumien 

ehkäisyssä.

• Fosforin kokonaispäästöt voivat puolittua käsitellyltä 

savipellolta.

• Vähentää maan liettymisherkkyyttä, eli 

fosforipitoista maa-ainesta ei kulkeudu 

pellosta.

Käytännön kokeet


