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Separointilaitteistot

• Separointilaitteet soveltuvat sekä yhden tilan käyttöön, 

usean tilan yhteisomistukseen että urakointiin

• Separointilaitteistot voivat olla kiinteästi rakennettuja 

kotieläinrakennusten yhteyteen tai vaihtoehtoisesti 

siirrettäviä laitteistoja

• Markkinoilla on useita erilaisia separointimenetelmiä

• Menetelmän valinta riippuu

• Halutusta separoinnin erotustehokkuudesta

• Kustannuksista 



Separointilaitteistot

• Separaattori tulisi asentaa siten, että se ottaa lietteen 

kokoojakourusta tai välikaivosta ennen lietelantasäiliötä

• Asennuspaikan lämpötilan pitäisi olla nollan yläpuolella

• Yhteiskäytössä olevat separaattorit on mahdollista asentaa 

monin tavoin

• Perävaunuun tai siirrettävän kontin sisään

• Tilalta toiselle siirryttäessä laitteen tyhjennys ja 

puhdistus on huomioitava

• Separointitehoa voidaan kasvattaa lisäämällä useampia 

puristimia samalle alustalle



Separointilaitteiston valintaan 

vaikuttavat asiat

• Separoitavan lietteen kuiva-ainepitoisuus

• Laitteen käyttökapasiteetti

• Energiankulutus

• Tilavaatimukset

• Haluttu lopputulos



Kiinteästi rakennetut 

laitteistot

• Toimivat pääsääntöisesti 

sähköllä

• Tiloilla separoidaan lantaa 

jatkuvasti

• Tarvitaan 

• Pumppauskaivo 

raakalietteelle

• Varasto kuivajakeelle

• Varasto nestejakeelle

Kiinteästi asennettu separaattori-

laitteisto Ylä-Savon 

ammattiopiston, Peltosalmen 

yksikössä.
Valokuva: Johanna Virtanen



Kiinteä separointilaitteisto

Kiinteän separaattorin sijoittaminen. 

Lähde: Svenska Neuero AB 2007



Siirrettävät laitteistot

• Toimivat sähkömoottorilla tai ovat traktorikäyttöisiä

• Traktorikäyttöisten separointiteho on 50 m3 lietelantaa 

tunnissa

• Sähkömoottorikäyttöisten separointiteho on 10-30 m3 

lietelantaa tunnissa



Siirrettävät laitteistot

Siirrettävä separaattorilaitteisto.
Valokuva: Pasi Eskelinen



Mekaaninen separointi

• Lannasta erotetaan kuiva- ja nestejae

• Tehokkain tapa separoida

• Yleisimmin käytetty tapa, koska sopii parhaiten eläinten 

lietelannalle

• Mekaanista separointia voidaan tehostaa käyttämällä 

kemikaaleja

• Toistaiseksi harvinaista maataloudessa

• Laitteiden suorituskyky mitataan ravinteiden 

erotustehokkuuksilla

• = kuinka paljon ravinnetta (%) on siirtynyt 

kuivajakeeseen



Mekaaninen separointi

• Erotusmenetelmät

• Ruuvipuristimet

• Lingot

• Erilaiset seulat

• Laitteiden kyky erotella ravinteita ja kuiva-ainetta 

vaihtelevat tekniikan ja lannan kiintoainepitoisuuden 

mukaan



Kemiallinen separointi

• Käytetään harvoin

• Separointiin tarvittavat kemikaalit ovat kalliita

• Saattaa vaatia lisäksi mekaanista separointia

• Sopivat paremmin jätevesilietteelle ja/tai suurille 

käyttökapasiteeteille 



Dekanteriseparaattori

• Soveltuu parhaimmin erittäin kuivan karjanlannan separointiin

• Toimintaperiaate

• Rumpu asennetaan vaakatasoon

• Kiinteän kammion sisällä oleva ruuvi puristaa, ruuvin 

keskeltä annosteltu karjanlanta menee läpi 

puristuskammiosta

• Lannan puristaminen kapenevan rummun läpi aiheuttaa 

paineen

• Paine erottelee kuiva-aineen nesteestä

• Nestejae ja kuivajae puretaan rummun vastakkaisista 

päädyistä

• Kuivajakeen erotusteho on separoimattomasta lietelannasta noin 

13 – 19 prosenttia



Ruuvipuristinseparaattori

• Suomessa yleisimmin 

käytetty

• Separointi perustuu 

paineeseen

• On saatavissa  sekä 

sähkö- että 

traktorikäyttöisenä

• Kuivajakeen erotusteho 

separoimattomasta 

lietelannasta on noin 5 –

25 prosenttia

Ruuvipuristinseparaattori.
Valokuva: Johanna Virtanen



Ruuvipuristinseparaattori

• Toiminta perustuu pyörivän ruuvin muodostamaan 

nesteen paineeseen

• Liete pumpataan puristuskairan alkupäähän

• Hitaasti pyörivä kaira puristaa lantamassaa 

seulaputken sisällä kohti vastapainotettua 

poistopäätä

• Paine pakottaa nestejakeen ulos seulaputken rei’istä 

ja se johdetaan ulos separaattorista

• Kaira painaa kertyvää kuivajaetta eteenpäin  jae 

purkautuu ulos



Ruuvipuristinseparaattori

Valokuvat: Johanna Virtanen

Ruuvipuristinseparaattorin seula



Ruuvipuristinseparaattori

Pumppauskaivo Neste- ja kuivajakeen erotus

Valokuvat: Johanna Virtanen



Linkoseparaattori

• Toimintaperiaate

• Lietelanta pakotetaan keskipakoisvoimaa hyödyntäen 

rummun seinämälle

• Kuivajae kerätään talteen ruuvilla 

• Nestejakeen poisto tapahtuu painovoiman 

vaikutuksesta valumalla

• Tarkka tapa erotella jakeet toisistaan

• Suomessa ei ole toistaiseksi saatavilla 

maatalouskäyttöön tarkoitettuja linkoseparaattoreita



Rumpuseulaseparaattori

• Toimintaperiaate

• Laitteessa on pyörivä, lieriömäinen siivälärumpu

• Siivilärumpu toimii seulana

• Liete syötetään pyörimissuunnan mukaisesti 

siivilämäisen rummun pinnalle

• Nesteet virtaavat rummun hienoista aukoista rummun 

lävitse

• Kuiva-aine ei läpäise rumpuseulaa, vaan pyörii 

rummun pinnalta laitteen toiselle puolelle

• Kaavin poistaa raappamaisesti rummun pintaan 

jääneen kuiva-aineen



Painovoimainen separaattori

• Toimintaperiaate

• Verkkoseinä erottelee kuiva- ja nestejakeen 

painovoiman avulla

• Laitteessa ei ole pumpun lisäksi muita liikkuvia osia

• Huoltokustannukset ovat pienet

• Erotteluteho on heikko

• Soveltuu parhaiten matalan kuiva-ainepitoisuuden 

omaaville karjanlannoille



Telapuristinseparaattori

• Toimintaperiaate

• Lietelanta pumpataan kuljettimelle

• Kuljetin siirtää lantaa puristimelle

• Kuivajae kulkeutuu puristimen läpi ja eroteltu nestejae 

johdetaan putkea pitkin erilleen

• Lopputuloksena syntyvä kuivajae on märempää kuin 

ruuvipuristimella aikaan saatu



Lietelannan 

prosessointilaitteistojen 

erotustehot

• Erotusteho on separoinnin tavoitteiden keskeisin mittari 

jolla ratkaistaan teknologian käyttökelpoisuus tilalla

Erotuslaite Raakalietteestä saatu kuivajae (%)

Nauhapuristin 29

Rumpuseula 10 - 25

Ruuvipuristin 5 - 25

Seulalinko 7 - 26

Dekantterilinko 13 -29

Lähde: Lietelannan kannattavuus lypsykarjatiloilla



Separaattorin 

kustannukset/urakointi

• Separoinnin kuutiokohtaiseen hintaan vaikuttaa muun 

muassa

• Lantalaji

• Lannan kuiva-ainepitoisuus

• Kuiva-aineen siirtokapasiteetti

• Keskimäärin naudan lietteellä ilman kilometriveloitusta 

kuutiohinnaksi muodostuu noin 1,00 – 1,70 euroa/kuutio

• Tilakohtaiset erot ovat suuria



Separaattorin kustannukset

• Separoinnista aiheutuu hankinta- ja käyttökustannuksia

• Separointilaitteistojen hinta vaihtelee laitetyypin ja 

tarvittavien apulaitteiden mukaan

• Ruuvipuristimien hinnat alkavat 16 000 € alv 0 %

• Käyttövalmiit paketit (separaattori, pumppu, kuljetin, teline) 

maksavat noin 19 000 – 31 500 € alv 0 %

• Sähkön kulutus lietekuutiota kohden

• 0,10 – 0,20 €/lietekuutio

• Lisäksi kustannuksia tulee kunnossapidosta sekä 

valvontatyöstä
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