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Lannan levityksen ongelmat

• Karjanlanta on 

osasyyllinen vesistöjen 

ravinnepäästöihin, 

pohjavesien 

pilaantumiseen, 

ammoniakki-, metaani- ja 

dityppioksidipäästöihin

• Lannan levityksestä voi 

aiheutua myös hajuhaittaa

• Lannan käytöllä on myös 

positiivisia 

ympäristövaikutuksia
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Päästöt pinta- ja pohjavesiin

• Karjanlannan ravinteet päätyvät vesiin joko pellolle 

levitetystä lannasta tai suoraan lantaloista

• Pellolle levitettävän karjanlannan määrä vaikuttaa 

vesistökuormitukseen

• Ravinteet voivat kulkeutua pelloilta vesistöihin salaojien 

kautta, maassa valuvan veden tai maa-aineksen kautta



Päästöt pinta- ja pohjavesiin

• Muut vaikuttavat tekijät

• Sääolot

• Lannanlevityksen ajankohta

• Kasvilaji

• Maalaji

• Pellon kaltevuus

• Lannan merkitys pohjavesien pilaajana korostuu jos 

lantaa käsitellään huolimattomasti, lantalat ovat 

huonokuntoisia tai pieniä



Päästöt pinta- ja pohjavesiin

• Ravinteiden huuhtoutumiseen pelloilta voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi tarkentamalla levitettävän lannan määrää

Valokuva: Johanna Virtanen



Päästöt ilmaan

• Ammoniakkipäästöistä vapautuu

• Karjasuojassa noin 26 %

• Varastoinnin aikana 39 %

• Levityksen yhteydessä 24 %

• Laiduntamisen aikana 11 %

• Ammoniakkipäästöihin voidaan vaikuttaa eläinten 

ruokinnalla, estämällä ammoniakin haihtuminen 

karjasuojasta tai varastoista (kattaminen) tai levityksen 

aikana



Maaperän tiivistyminen

• Lannan levityksen 

yhteydessä on riskinä 

maan tiivistyminen

• Tiivistymisriski on suurin 

kun kostealla pellolla 

ajetaan paljon ja/tai 

painavilla kuormilla

• Tiivistymistä tapahtuu 

usein keväällä ja syksyllä, 

jolloin maan olosuhteet 

ovat märät
Valokuva: Pasi Eskelinen



Maaperän tiivistyminen

• Tiivistymisen seurauksena maan suuret huokoset 

pienenevät, vedenläpäisykyky heikkenee ja maan 

mekaaninen vastus lisääntyy

• Maan rakenteen muutos vaikuttaa kasvien kasvuun ja 

satoihin

• Kun vedenläpäisykyky maassa on hidastunut, voi veden 

hidas imeytyminen maahan lisätä pintavaluntaa ja 

eroosiota



Lannanlevityksen positiiviset 

vaikutukset

• Suomessa maaperä on fosforiköyhää, joten karjanlannan 

tuoma fosfori on hyvä ravinnelisä (lisäksi muut hyödylliset 

ravinteet)

• Maanparannusvaikutus

• Orgaaninen aines vaikuttaa lannan ja maan ravinteiden 

käyttökelpoisuuteen maan vilkastuvan 

mikrobitoiminnan ansiosta

• Karjanlanta lisää maan humuspitoisuutta 



Lannan levitysmäärät

• Separoitujen jakeiden (kuivajae, nestejae) ravinnesisällöt 

poikkeavat taulukkoarvoista jakeistamisen jälkeen

• Levitysmäärät eivät voi perustua taulukkoarvoihin, koska

• Ravinnemäärät voivat tällöin poiketa tavoitteista

• Ravinnemäärät eivät vastaa kasvien ravinnetarpeita

• Levitysmäärä ei palvele pellon ravinnetilan tarvetta



Lannan levitysmäärät

• Jakeiden ravinnesisällöt on tiedettävä oikeiden 

levitysmäärien määrittämiseksi 

• Nitraattiasetuksen mukaan lanta-analyysit on teetettävä 

kerran viidessä vuodessa

• Jakeiden todelliset arvot kannattaa selvittää aina, jos 

eläinten ruokintaa tai lannan käsittelyä muutetaan

• Jakeista saadaan paras hyöty kun jakeet voidaan käyttää 

lannoitteiden tavoin oikeisiin kohteisiin, tarpeeseen ja 

todellisiin ravinnemääriin perustuen



Hyödyt separoidun neste- ja 

kuivajakeen levittämisessä

• Levitys on hajuttomampaa

• Levittämällä nestejaetta verrattuna raakalietteeseen 

saadaan puhtaampi kasvusto

• Nestejae ei kuiva pellon pintaan niin helposti kuin 

raakaliete

• Nestejae ei tartu kasvien lehdille niin helposti kuin 

raakaliete

• Puhtaampi kasvusto vaikuttaa karjan terveyteen ja 

lypsylehmien utareterveyteen positiivisesti



Hyödyt viljavuuden 

parantumisessa

• Orgaanisen lannoitteen käytöllä on ravinnevaikutuksen 

lisäksi muitakin pitkäkestoisia etuja

• Kivennäismaiden viljavuus paranee humuspitoisuuden 

kasvaessa

• Maaperän pieneliöstö hyötyy orgaanisen aineksen 

lisäyksestä  pieneliöstö vaikuttaa positiivisesti 

maaperän mururakenteeseen ja vedenpidätyskykyyn 

 maan rakenteen säilyessä hyvänä lohkoja ei 

välttämättä tarvitse kyntää tiivistymisen vuoksi niin 

usein, jolloin ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoumat 

pellolta pienenevät 



Lannan käyttö viljoilla

• Lannan typen hyväksikäytön kannalta paras 

lannanlevitysaika on keväällä kylvön yhteydessä

• Välitön multaus levityksen jälkeen, jotta lannan ravinteet 

saadaan tehokkaasti käyttöön



Lannan käyttö nurmilla

• Lietelantaa/nestejaetta ei kannata levittää liian märkään 

maahan maan tiivistymisriskin vuoksi

• Nurmilla typen haihtumista ammoniakkina voidaan 

vähentää sijoitustekniikalla

• Nurmen typen saannin kannalta paras paikka 

typpilannoitteelle on kuitenkin nurmen pinnassa

• Kuivalannan käyttö nurmenviljelyssä on hankalaa 

• Kuivalanta ei imeydy nurmeen

• Nurmen hygieeninen laatu kärsii



Lietelannan tai nestejakeen 

oikea levitysajankohta

• Oikea levitysajankohta vaikuttaa tilan kannattavuuteen

• Oikealla levitysajankohdalla vähennetään myös 

ravinteiden valumisriskiä ympäristöön

• Huonot levitysmenetelmät ja –ajat voivat aiheuttaa 

lietelannan/nestejakeen arvon menetystä jopa 40 – 50  

prosenttia 

• Paras levityssää on viileä, tuuleton ja on suuri 

suhteellinen ilmakosteus

• Typen haihtuminen on vähäisintä



Lietelannan tai nestejakeen 

hajalevitys

• Halvin lannan levitysvaihtoehto

• Hajalevityksessä nestejae pumpataan lietevaunun 

takaosassa olevaan hajotuslautaseen, josta lanta leviää 

kaaren muodossa pellolle

• Tarkkaan ja tasaiseen levitysmäärään on vaikea päästä

• Aiheuttaa eniten hajuhaittoja

• Aiheuttaa eniten kasvuston likaantumista nurmilla

• Riski liukoisen typen haihtumiseen on suurin, etenkin jos 

olosuhteet ovat sille suotuisat



Lietelannan tai nestejakeen 

letkulevitys

• Letkulevityksessä lanta levitetään puomiin kiinnitettyjen 

letkujen avulla suoraan pellon pintaan 

• Vähemmän hajuhaittoja kuin hajalevityksessä

• Kasvuston likaantuminen on vähäisempää kuin 

hajalevityksessä

• Levitys on tasaista ja lanta sijoitetaan maanpinnalle 

kapeina nauhoina, jolloin haihtumiselle alttiina oleva 

pinta-ala pienenee



Lietelannan tai 

nestejakeen letkulevitys
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Lietelannan tai nestejakeen 

sijoittaminen

• Lietelannan sijoituslevitys on levitysmenetelmä, jossa 

lietelanta/virtsa sijoitetaan tai sekoitetaan maaperään 

levityksen aikana

• Sijoituslaitteistoksi katsotaan sellainen laite, joka leikkaa 

tai viiltää peltoon vähintään 5 – 10 senttimetrin syvyisen 

vaon, johon nestemäinen lietelanta tai virtsa voidaan 

valuttaa tai ruiskuttaa

• Sijoittaminen voi haitata kasvien kasvua, kun niiden 

juuristoa vaurioitetaan



Lietelannan tai 

nestejakeen sijoittaminen

Valokuvat: Johanna Virtanen



Lietelannan tai nestejakeen 

sijoittaminen

Valokuvat: Jussi Ahonen



Hyödyt lannan sijoittamisesta

• Lietelannan sijoituslevityksellä on pintalevitykseen 

verrattuna viljelijöille taloudellista merkitystä 

• Lannan ravinteet saadaan hyödynnettyä paremmin

• Tutkimusten mukaan typen hyväksikäyttö on 

parantunut

• Maahan sijoitettuna lannan ravinteet eivät ole alttiina 

pintahuuhtoutumille



Hyödyt lannan 

sijoittamisesta

• Erityistuki 56 €/ha

• Lietelannan 

sijoittamista peltoon 

koskevassa 

sopimuksessa 

viljelijälle maksetaan 

tukea lietelannan (tai 

virtsan) sijoittamisesta 

peltoon

• Sopimus tehdään 5 

vuodeksi 

Kuva: Johanna Virtanen

Ammoniakin haihtuminen ja 

hajuhaitat vähenevät koska 

lantaa jää pellon pintaan 

mahdollisimman vähän



Hyödyt lannan sijoittamisesta

• Ravinteiden käytön tehostuminen

• Ravinteet saadaan maan alle kasvin juurten ulottuville

• Ravinteet saadaan kasveille heti käytettäväksi

• Tutkimusten mukaan 20 – 33 prosenttia typen 

ammoniummuodosta haihtui lietteen hajalevityksen jälkeen 

muutaman päivän aikana, mutta sijoittaminen vähensi 

haihtumista merkittävästi

• Sijoituslevityksessä kasvit saavat käyttöönsä 85 prosenttia 

lietteen liukoisesti typestä, vastaavasti hajalevityksessä osuus 

on 50 prosenttia



Hyödyt lannan sijoittamisesta

• Sijoittaminen vähentää ympäristökuormitusta

• Ravinteet saadaan peltoon suojaan sijoittamalla

• Typen ja fosforin kuormitusriski pinta- ja pohjavesiin 

vähenee

• Hajuhaitat vähenevät (taajama-alueiden läheisyys) 

• Tarkempi levitystasaisuus

• Tasaisempi kasvusto

• Säilörehun hygieenisen laadun paraneminen



Haitat lannan sijoittamisesta

• Sijoitusvantaat voivat aiheuttaa 

mekaanisia vaurioita kasvien 

juuristoille

• Liian syvälle sijoitettu typpi 

hidastaa jälkikasvun käyntiinlähtöä

• Menetetään kasvukautta ja 

satoa

Valokuva: Johanna 

Virtanen



Kuivalannan/kuivajakeen 

levittäminen

• Kuivalanta voidaan levittää ainoastaan hajalevityksellä 

pellon pinnalle

• Kiinteän kuivalannan levitys ja lietteestä separoidun 

kuivajakeen levitys tapahtuu käyttämällä hajalevitteistä 

kuivalannan levitysvaunua

• Kuivalannan tai separoidun kuivajakeen levittäminen ei 

aiheuta niin suurta huuhtoutumisriskiä kuin lietelannan tai 

nestejakeen levittäminen



Kuivalannan/kuivajakeen 

levittäminen

Valokuvat: Johanna Virtanen



Kuivalannan/kuivajakeen 

levittäminen

• Perinteisellä menetelmällä 

kuivalanta tai kuivajae 

mullataan maahan heti 

levityksen jälkeen 

esimerkiksi äestämällä tai 

kyntämällä

• Kuivalannalle tai 

separoidulle kuivajakeelle 

ei ole vielä tarjolla 

sijoitusmenetelmää
Valokuva: Johanna Virtanen
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