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Yleistä

• Lietelannan separoinnilla 

voidaan säästää luontoa, 

lisälannoitteita, 

traktoritunteja ja omaa 

työtä.

• Lietelannan separoinnilla 

saadaan paljon etuja 

lietelannan käsittelyssä 

karja- ja sikatiloilla. Valokuva: Johanna Virtanen



Ravinnehyöty

• Suomessa maatilat tuottavat kuiva- ja/tai nestemäistä 

lantaa riippuen lannanpoistojärjestelmästä ja lantalan 

rakenteesta

• Separoinnilla pyritään erottamaan typpi ja fosfori eri 

jakeisiin (neste- ja kuivajae)

• Erotetun kuivajakeen ja nestejakeen ravinnepitoisuudet 

ovat erilaiset

 Erilaiset jakeet voidaan kohdentaa paremmin 

peltojen lannoituksessa 

• Lannan pääravinteiden (typpi ja fosfori) erottaminen on 

tärkeää 

• Fosforin määrä rajoittaa lietelannan levitystä 

oleellisesti



Nestejakeen ominaisuuksia

Nestejae

• Typpi pääosin liukoista typpeä, orgaanista typpeä on 

vähän

 kasvi voidaan lannoittaa tarkemmin

• Imeytyy nopeasti, ei hajuhaittoja eikä pintavaluntaa

• Levitetään keväällä ja kesällä nurmen tai viljan oraille 

ravinteet heti kasvin käytettävissä

• N kasveille käyttökelpoisessa muodossa

• N haihtuminen vähäisempää



Nestejakeen ominaisuuksia

• N:P suhde lähellä nurmen 

optimia 

lannoitussuositusta

• Voidaan levittää N 

perusteella, jolloin P 

käyttömäärä ei ylity

• Vähemmän 

rikkakasvinsiemeniä, 

vähemmän 

rikkaruiskutuksia, 

suurempi ja 

parempilaatuinen sato

Valokuva: Johanna Virtanen



Kuivajakeen ominaisuuksia

Kuivajae

• Pääosin fosforilannoite, sisältää paljon orgaanista typpeä

• Taloudellisesti järkevä viedä mahdollisemman kauas 

etäpelloille

• Levitys pääsääntöisesti keväällä ja kesällä, jolloin 

ravinteet kasvien käytössä

• Mullataan lähes aina

• Kiinnostaa myös lannan vastaanottajia, koska ravinteet 

liikkuvat pitkiä matkoja edullisesti



Kuivajakeen ominaisuuksia

Valokuvat: Johanna Virtanen

Lietelannasta separoitua 

kuivajaetta



Kuivajakeen ominaisuuksia

Valokuvat: Johanna Virtanen

• Kuivajae alkaa kompostoitumaan muutaman viikon 

kuluessa separoinnista. Kuvassa vasemmalla 2 kuukautta 

varastossa ollutta kuivajaetta. Oikealla vasta separoitu 

kuivajae.



Logistiikkahyöty

• Lannan arvo kuluu levityskustannuksiin kun 

levitysmatka kasvaa

• Kuljetuskustannukset

• Lietteen kuljettaminen maksaa noin 0,5 euroa/kilometri 

eli 10 km päähän lietteen kuljetus maksaa 5 euroa/kuutio

• Kuiva-aineen kuljettaminen maksaa 10 km päähän noin 2,5 

euroa/kuutio

• Tilakoon kasvu luo tarvetta kuljettaa lantaa yhä 

kauemmaksi

• Lietelannasta on yli 95 % vettä jonka kuljetus maksaa



Logistiikkahyöty

• Separoinnilla voidaan vähentää lannan 

kuljetuskustannuksia

• Levitettävä lietemäärä vähenee

• Lantaa voidaan levittää enemmän hehtaarille lähemmäs 

tuotantorakennusta

• Kuiva-aineen kuljettaminen voidaan tehdä ennen 

työhuippua ja sen kuljettaminen on edullisempaa

• Jos kuivajae kompostoidaan, ajettavan kuivajakeen 

määrä voi jopa puolittua entisestään



Logistiikkahyöty

• Separointi on järkevää jos sillä päästään 

logistiikkakustannusten alentamiseen tai 

vähentämään tilan ulkopuolisille pelloille levitettävää 

lantamäärää

Lisätietoa: http://separointi.fi/wp-

content/uploads/2013/03/TEHO-plus-Lehtonen-Lannan-

hyodyntaminen-ja-talous.pdf

http://separointi.fi/wp-content/uploads/2013/03/TEHO-plus-Lehtonen-Lannan-hyodyntaminen-ja-talous.pdf


Hyödyt lannan levityksessä

• Raakaliete sisältää kiintoainetta

• Aiheuttaa ongelmia

• Voi tukkia  lannanlevityksessä käytettäviä laitteita 

(vantaat, letkut tms.)

• Lietteen juoksevuus paranee separoinnissa

• Nestejae on helpompi kuormata (pumppaus 

levitysvaunuun)

• Nestejae ei tuki helposti lannan levityslaitteistoa



Hyödyt lannan levityksessä

• Separoitu nestejae 

levittäytyy helpommin 

pellolle

• Arviolta jopa 30 

prosenttia 

nopeammin kuin 

käsittelemätön lanta 

• Säiliö täytyy ja 

tyhjenee nopeammin

Valokuva: Johanna Virtanen



Hyödyt lannan levityksessä

• Raakalietteen kiintoaine tarttuu kasvien lehdille

• Raakalietteen kiintoaine jää maan pintaan muodostaen 

kuoren

• Nurmen satotuotto on pienempi

• Nurmi voi jopa kuolla

• Maan pinnalle jäävän kiintoaineen typpi menetetään

• Separoidussa nesteosassa on vain vähän kiintoainetta

• Lehtien ja maan pinnalle jää sitä vähemmän



Hyödyt lannan levityksessä

Raakaliete

• Kuva raakalietteestä jota 

levitetty peltoon

Separoitu nestejae

Valokuva: Johanna Virtanen



Hyödyt lannan levityksessä

Separoitua kuivajaetta

•

Valokuvat: Johanna Virtanen



Vaikutus lannanlevitysalaan

• Raakalietekuution fosforin määrä suhteessa typpeen 

rajoittaa hehtaarikohtaista levitysmäärää

 Lannanlevitysalaa tarvitaan jopa enemmän kuin 

rehuntuotantoalaa

• Separoinnilla saadaan nestejakeen typpi-fosfori-suhde 

paremmaksi

 Hehtaaria kohden voidaan levittää enemmän 

nestejaetta

• Kuivajae voidaan levittää lohkoille, joilla fosforia 

tarvitaan



Vaikutus lannanlevitysalaan

• Separoitua nestejaetta voidaan levittää 30 – 50 % 

enemmän hehtaarille kuin raakalietettä

• Liukoista typpeä on nestejakeessa noin 60 % 

enemmän hehtaarille verrattuna raakalietteeseen

• Kokonaislannanlevitysalaa tarvitaan 30 – 40 

% vähemmän kun raakaliete separoidaan

HYÖDYT:

 Liete voidaan levittää rajoittavan ravinteen mukaisesti

 Lietteen sisältämät ravinteet voidaan jakaa tasaisemmin

 Nestemäisen lietteen määrä vähenee



Vaikutus lannanlevitysalaan

Lähde: Separointi.fi



Hajuhaittojen väheneminen

• Separoinnilla on positiivinen vaikutus lannan 

hajuhaittojen vähenemiseen

• Hajua aiheuttavat molekyylit ovat kiinnittyneitä 

kuivajakeeseen

• Kuivajakeen haju laimenee kompostoituessa

• Separoinnin jälkeen nestejae sisältää vähemmän hajua 

aiheuttavia yhdisteitä

• Nestejae imeytyy nopeammin maahan myös kasvustoon 

levitettynä



Hyödyt lannan 

varastoinnissa

• Lietteen juoksevuus paranee

• Lietesäilöön saadaan lisää tilaa

• Lietteen tilavuus vähenee separoinnissa 15 – 30 %

• Nautatilat 20 – 30 %

• Sikatilat 10 – 15 %

• Lisätilan saantiin vaikuttavat separaattorin seulan koko, 

separaattorin läppien painatus (kuiva-aineen kuiva-

ainepitoisuus), alkuperäisen lietteen kuiva-ainepitoisuus 

ja lietteen rakenne (eläin laji, kuivikkeen määrä jne.) 



Hyödyt lannan 

varastoinnissa

Kuva: Tero Savela, Recitec Oy



Muita hyötyjä lannan 

varastoinnissa ja siirrossa

• Lietekuilujen tukkeutumisongelmat vähenevät

• Nestejae voidaan johtaa takaisin navettaan ja samalla 

tapahtuu kuilujen huuhteleminen ja lietteen 

notkistaminen

• Nestejae-säiliön sekoittaminen helpottuu tai poistuu 

kokonaan

• Separoitua nestejae ei juurikaan enää lajitu 

separoinnin jälkeen



Muita hyötyjä lannan 

varastoinnissa ja siirrossa

• Siirtopumppaus eri säiliöiden välillä

• Siirtopumppaus eri säiliöön on pääosin nesteen 

pumppaamista

• Pumppauskaivoon jää kuiva-aine ja sen ajaminen 

lietekalustolla on työlästä tai mahdotonta

• Mikäli siirtopumppaus tehdään separoinnin 

yhteydessä, saadaan varastosäiliöön vain nesteosa ja 

pumppauskaivo voidaan notkistaa lietekalustolla 

ajettavaan muotoon



Työhuippujen tasaaminen

• Separoitaessa nestemäisen lietteen määrä vähenee 

10 – 30 %

• Esimerkiksi 1 000 kuution säiliöön jää 700 – 900 kuutiota 

levitettävää lietettä

 Merkittävä ero kiireisenä aikana

• Nestejaetta voidaan ajaa 30 – 50 % enemmän 

hehtaarille, koska fosfori ei rajoita levitystä

• Esimerkiksi 1 000 kuutiota, jota ajetaan 30 tonnia/hehtaarille 10 

kilometrin päähän muuttuu 7 00 kuution määräksi ja 45 

tonnia/hehtaarille ja 5 kilometrin päähän  työaikaa säästyy 

merkittävästi

• Kuivajae voidaan kuljettaa pelloille jo aikaisemmin 

ennen työhuippua



Hyödyt ympäristön kannalta

• Lannoittaminen tehdään tarkemmin

• Typen haihdunta vähäisempää

• Fosforia hukkaantuu vähemmän

• Lietettä levitetään enemmän keväällä ja kesällä, jolloin 

syyslevitys vähenee

• Ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa

• Ravinteiden hyväksikäyttö paranee

• Ravinteet jakautuvat tasaisemmin tilan eri peltolohkojen 

välillä



Hyödyt ympäristön kannalta

• Muualta tulevien 

ravinteiden määrä 

vähenee

• Pistekuormitus vähenee

• Jos fosforilannoitus rajat 

tiukkenevat, se parantaa 

jakeistamisen 

kannattavuutta
Valokuva: Johanna Virtanen



Hyödyt sadonlisäyksessä

• Lannoitus voidaan tehdä tarkemmin ja lannoite on 

kasveille käyttökelpoisessa muodossa

• Kasvi saa ravinteet oikeaan aikaan, oikeaan 

paikkaan ja oikeassa muodossa

• Tilamittakaavassa on tehty testejä nestejakeella 

lannoitetuille nurmille

• Testeissä sato on ollut suurempi verrattaessa 

multaamalla levitettyä raakalietettä ja hyvin kevyesti 

mullattua nestejaetta

• Todennäköisesti syynä on nurmen juuriston 

säilyminen ehjänä, maan vesitalouden 

parantuminen ehjän pinnan takia sekä ravinteiden 

parempi hyötysuhde 



Rehuhygienia

• Kun nurmelle levitetään 

raakalietettä, on 

olemassa riski lannan 

joutumisesta rehun 

joukkoon

 Säilörehun laatu 

heikkenee ja maitotuotos 

laskee

• Separoidussa 

nestejakeessa ei ole 

juurikaan kuiva-ainetta, 

joten nurmikasvusto pysyy 

puhtaana

Maan pintaan ei jää lantaa, joka 

voisi korjuukoneen kautta 

päätyä säilörehun sekaan

Valokuva: Johanna Virtanen



Rikkakasvit

• Rikkakasvivapaus

• Rikkakasvien 

siemenet ovat 

pääasiassa 

kuivajakeessa koska 

nestejae menee 

tiuhan seulan läpi

• Nurmen rikkakasvipaine 

on pienempi, joten sen 

laatu säilyy parempana 

pidempään

Valokuva: Johanna Virtanen



Muut hyödyt

• Lieteongelmat vähenevät 

tai jopa poistuvat

• Veden säästö 

• Nestejaetta voidaan 

käyttää lietekuilujen 

huuhtomiseen

• Levitysongelmien 

ratkaisut

• Pohjavesialueen 

lähialueen levitys 

kuivajakeella Valokuva: Johanna Virtanen

Kuvassa varastoitu raakalietettä. 

Raakalietteen pinta on 

kuorettunut. 



Uudet käyttömahdollisuudet

• Kuivikekäyttö

• Biokaasulaitos

• Tuotantoon voidaan käyttää lähes kaikkea orgaanista 

ainesta

• Saadaan lämpöä, sähköä, liikennepolttoainetta 

• Kuivajae sisältää noin 8 kertaa enemmän myytävää 

energiaa tonnissa kuin raakaliete

• Kuivajae on tasalaatuista ja helppoa käsitellä 
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