


• Vetoletkulevityksessä liete pumpataan 

putkea ja letkua pitkin säiliöstä pellolle, 

jossa traktori vetää letkua perässään ja 

levittää lietteen siihen tarkoitetulla 

laitteistolla. 

 

• Vetoletkulaitteistolla lietelanta levitetään 

pellolle tehokkaasti ja peltoa 

tallaamatta. 

 

• Letkua pitkin lietettä voidaan siirtää jopa 

1 – 2 kilometrin päähän. 

 

• Letkujen levitys lohkolle ja keräys 

lohkolta vievät jonkin verran aikaa. 



• Laitteiston perusyksikön muodostaa tehokas lietepumppu. 

 

• Traktorikäyttöisellä pumpulla pumpataan liete letkuun kaivosta tai 

siirtokontista. 

 

• Laitteiston kapasiteettiin vaikuttavat levitettävänlietteen määrä 

hehtaarille, lietteen kuiva-ainepitoisuus sekä pumpattava matka. 



• Letkut ovat keloissa. 

 

• Letkukalustossa on tarvittava määrä runkolinjaletkua ja levitysletkua. 

 

• Runkolinja on mallista ja merkistä riippuen 5 – 6 tuuman letkua, 

varsinainen levitysletku on 4 tuumainen. 

 

• Letkut kulkevat pellolle traktorin etunostolaiteessa. 



Vetoletkulevityksellä on useita etuja: 

• Menetelmä on tehokas. 
 
• Parhaimmissa tapauksissa, kun peltolohkojen sijainti antaa myöten, aikaa ja rahaa 

vievä tieajo saattaa jäädä kokonaan pois tai supistua ainakin minimiin. 
 
• Paripyörillä varustettu traktori on hellävarainen maalle. 

 
• Kevyt levitysyksikkö mahdollistaa lietelannan levityksen aiemmin keväällä  

lietelannan ravinteet saadaan maahan aikaisemmin ja lietteen typpi on paremmin 
nurmen ensimmäisen sadon hyödynnettävissä. 



• Lietettä voidaan levittää märempiin 
peltoihin. 

 
• Polttoaineen kulutuksen säästö on 

merkittävä, koska levitysyksikkö ei ole 
jatkuvasti matkalla pihalta pellolle ja 
takaisin. 
 

• Tiet pysyvät siistimpänä kun maa-aineis 
ei kulkeudu tielle. 



Video Ylä-Savon ammattiopistolla Peltosalmella järjestetystä 

työnäytöksestä: https://youtu.be/V8Xlb23G1Tk 

https://youtu.be/V8Xlb23G1Tk


• Laitteiston kapasiteettiin vaikuttavat levitettävän lietteen määrä 

hehtaarille, lietteen kuiva-ainepitoisuus sekä pumpattava matka. 

 

• Vetoletkulevityksessä tyypillisesti lietettä saadaan menemään peltoon 

100 - 150 tonnia tunnissa.  

 

• Lietteen levitysmäärä säätyy ajonopeudella. Jos esimerkiksi lietettä 

levitetään 50 tonnia hehtaarille, saadaan tunnissa levitettyä 3 hehtaarin 

lannat. 



• Oleellinen osa levityspään yhdistelmässä on vetopuomi, joka pitää huolen siitä, että 
käännöksissä letku ei jää vantaiden alle. 

• Käännöksissä painava letku voi hannata vastaan. 
• Levitys on suunniteltava huolella, jotta letkun kiertyminen estyisi ja kohtalaisen 

työlästä letkujen lisäämisiä tai poistamisia ei tarvitsisi tehdä enempää kuin 
välttämätöntä. 




