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Yleistä

• Lantalajien ravinnesisällöt poikkeavat toisistaan 

merkittävästi

• Kun lannan käyttöä taloudellisia tekijöitä tarkastella, on eri 

lantalajeja tarkasteltava erikseen

• Lannan ravinnesisältöön voidaan vaikuttaa ruokinnalla, 

varastoinnilla ja jakeistus-tekniikoilla

• Tekijät vaikuttavat lannan käyttömääriin ja käytön 

talouteen

• Lantojen ja jakeiden ravinnesisällöt on otettava 

tilakohtaisesti huomioon

• Lanta-analyysit ovat merkittävässä asemassa



Yleistä

• Käyttäjän omat tiedot ja kokemukset vaikuttavat lannan 

arvoon ja sitä kautta käyttöön ravinteena ja 

maanparannusaineena

• Jos halutaan tavoitella pelkkää typpilannoitusvaikutusta, 

jää lannan muiden ravinteiden arvostus alhaiseksi

• On myös huomioitava se, että korkean 

typpilannoituksen tuottaminen pelkällä lannalla 

nostaa muiden ravinteiden määrää ylisuuriin 

annoksiin ja kasvattaa hitaasti vapautuvan, lannan 

orgaaniseen ainekseen sitoutuneen typen 

huuhtouman riskiä



Yleistä

• Tulonmenetyksiä voi aiheutua lannanlevityksestä 

aiheutuneesta maan tiivistymisestä, kasvuston 

tallaustappioista tai lannoituksen väärästä ajoituksesta

• Ongelmien ratkaisussa keskeisiä tekijöitä ovat esimerkiksi 

tilanteeseen sopivat lannanlevitystekniikat, 

lannanlevittämisen ajoitukset, monipuolinen 

viljelykasvivalikoima ja viljelykierto

• Tilakoon kasvaessa lannan määrä ja lannan 

kuljetusmatkat pitenevät

• Myös työhön ja lannan käsittelyyn kuluva aika 

lisääntyy



Lannan käsittelytöiden osuus

koko tilan työmäärästä

Intensiivisten maidontuotantotilojen vuotuiset 

työmäärät MTTL:n laskelmien mukaan. 

Lähde: Naudan lietelannan käsittelymentelmien taloudellinen 

vertailu



Lannan käsittelytöiden osuus 

koko tilan työmäärästä

• Tilojen työmäärä ei jakaannu tasaisesti koko vuodelle 

vaan työhuiput ovat keväällä ja alkusyksyllä

• Työhuippujen tasaamiseksi ulkoistetaan lannanlevitystöitä 

tai lannan käsittely hoidetaan usean tilan yhteistyönä

• Lannanlevityksen ajankohta ja sen pituus on rajallinen 

keväällä, kesällä ja syksyllä

• Lannankäsittely tuo mahdollisuuden sivu- tai 

pääelinkeinon harjoittamiseen

• Esimerkiksi lietelannan separointi



Lannan ravinteiden arvo

• Lannan rahallista arvoa määritettäessä otetaan 

huomioon

• Lannan sisältämä liukoinen typpi

• 75 % kokonaisfosforista

• Kalium

• Väkilannoitteiden hinnat vaihtelevat markkinatilanteen 

mukaan



Lannan ravinteiden arvo 

taulukkoarvojen mukaan
• Kuvan ravinteiden arvo vastaa 

tilannetta, jossa viljelijä arvostaa 

rahallisesti kaikkia kolmea 

lannan mukana tulevaa 

pääravinnetta (N, P, K). 

• Lannalla on ravinnearvon lisäksi 

maan kasvukuntoa parantava 

arvo:

Lantalaji Arvo/

levitetty lantakuutio

Kuivalanta 1,70 €

Lietelanta 0,79 €

Lähde ja kuva: Järki Lanta-hanke

Lähde: Järki Lanta-hanke/Ruotsalaisen 

Greppa Näringer-hankkeen lantalaskuri



Jakeistettujen lantojen arvoja

• Separoinnin tuottamat neste- ja kuivajae poikkeavat 

olomuodoltaan ja ravinnesisällöltään alkuperäisestä 

lietelannasta

• Lannan fosfori erottuu kuivajakeeseen

• Nestejae on typpipitoinen

• Lantaa separoimalla voidaan lietelannan arvoa parantaa 

selvästi

• Mitä enemmän jae sisältää ravinteita ja orgaanista 

ainetta, sen suurempi on jakeen arvo

• Jakeen kuljettaminen on taloudellisesti 

kannattavampaa



Jakeistettujen lantojen arvoja

Järki Lanta-hankkeessa kokeiltiin sian lietelannan jakeistamista. 

Kuvassa on saatujen jakeiden sisältämien ravinteiden arvo. 

Ravinnehintojen viitearvoina on käytetty seuraavia hintoja: N 1,2 

€/kg, P 1,8 €/kg ja K 1,2 €/kg

Lähde ja kuva: 

Järki Lanta-

hanke



Lannan käytön kannattavuus

• Maatilojen tuotantopanosten hinnan nousu on aiheuttanut 

kustannusten karsimista, sillä tuottajan on vaikea siirtää 

kohonneita kustannuksia tuotteidensa hintoihin

• Lannan ravinteilla voidaan korvata osa lannoitteista

• Lannan ravinteiden hyväksi käyttöä kannattaa 

parantaa

• Lannan ravinnehäviöiden estäminen on tärkeä keino 

tehostaa lannan käyttöä



Lannan käytön kannattavuus

Lannan käytön kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: 

Plussat Miinukset

Ravinteiden arvo Lannan kuljetuskustannukset

Maanparannusarvo Lannan levityskustannukset

Kannusteet lannan käytölle Maan tiivistyminen

Kasvuston tallaustappiot

Kasvuston epätasainen 

tuleentuminen

Aikatekijät

Lähde: Järki Lanta-hankkeen taulukko lannan käytön kannattavuudesta



Lannan käytön kannattavuus

• Lannan käytön kannattavuudessa on otettava lannan 

arvon lisäksi huomioon muut hyödyt, tuet ja kannusteet, 

joista vähennetään lannan käytöstä aiheutuvat 

kustannukset

• Isoja kustannuksia ja/tai tulonmenetyksiä voivat aiheuttaa 

maan tiivistyminen, kasvuston tallaustappiot tai lannan 

levityksen väärä ajoitus

• Eri tekijöitä voi olla vaikea ennustaa, koska esimerkiksi 

sääolot vaihtelevat vuosittain 

• Kannattavuuteen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä 

voidaan tunnistaa ja niihin on olemassa ratkaisuja

• Esimerkiksi lannanlevitystekniikat ja -ajankohdat



Separoinnista saatava 

taloudellinen hyöty

• Separointilaitteen taloudellisia 

vaikutuksia voi olla vaikea 

laskea

• Lannan separointi voi olla 

kannattavaa tiloilla, joilla 

lannan levitykseen tarvittava 

pinta-ala on tuotantoa 

rajoittava tekijä tai 

eläinmäärän lisäyksen takia 

lisääntyneelle lannalle ei ole 

enää nykyisessä 

lietesäiliössä tarpeeksi tilaa
Valokuva: Pasi Eskelinen



Separoinnista saatava 

taloudellinen hyöty

• Lietelannan separointi helpottaa lannan käyttöä 

lannoitteena

• Tarkempi lannoitus ja suurempi hyöty ravinteista

• Todennäköisesti suuretkaan tilat eivät yksinään pysty 

kannattavasti investoimaan separointilaitteistoon ja 

mahdollisesti ylimääräisiin lantavarastoihin

• Yhteistyö karjatilojen kesken voi johtaa kannattavaan 

lannan separointiin

• Separointiurakoitsijoiden käyttö on hyvä vaihtoehto 

esimerkiksi pienille tiloille



Separoinnista saatava 

taloudellinen hyöty
• Kotieläintilalla viljelijä voi 

• Laskea, kuinka paljon aikaa ja rahaa lannasta eroon 

pääseminen aiheuttaa

• Laskea, kannattaako lanta kuljettaa kauemmaksi vai 

kannattaako lannasta erottaa fosfori

• Laskea, kuinka paljon voisi säästää jos lanta voitaisiin 

käyttää tehokkaammin sijoituslevityksenä tai erottamalla 

fosfori

Laskennallisia hyötyjä

• Nautatila, jolla tulee 3 000 kuutiota lietettä vuodessa ja 

pellot sijaitsevat 10 kilometrin säteellä

 Säästö lietelogistiikassa noin 2 500 euroa vuodessa



Lähteet

• Riiko, Kaisa. Järki Lanta-hanke. Lannan käytön 

taloudelliset tekijät Järki-Lanta hankkeessa.

• Suomalainen, Marcella. Naudan lietelannan 

käsittelymenetelmien taloudellinen vertailu. 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2007.

• Separointi.fi

• Huusko, Jussi ja Jäppinen, Tommi. Lietelannan 

separoinnin kannattavuus lypsykarjatilalla. Savonia 

ammatikorkeakoulu. 2015.


