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● Lannan biokaasutus (kaasun 
hyödyntämisen eri vaihtoehdot)

● Lannan ravinteiden tehokkaampi 
hyödyntäminen

● Viljelykierto (nurmi, ohra, vehnä)
● Soijarehun korvaaminen?

Kokonaisvaikutus?

Millä toimin kohti kestävämpää sikataloutta?



Biokaasu
● Hyvin suunniteltu prosessi on toimiva ja 

metaanipäästöt pysyvät vähäisinä

● Biokaasu voi korvata fossiilisia 
polttoaineita

● Hallitsemattomien metaanivuotojen riski

● Biokaasun lisäksi muodostuu mädätettä, 
joka separoidaan kuiva- ja 

nestejakeesen

Lannan ravinteiden 
prosessointi

● Fosforipitoinen kuivajakeen kuljettaminen 
alueille, missä pulaa fosforista

● Typpipitoisen nestejakeen varastointi ja 
levitystavat – typpipäästöjen 
minimoiminen

● Rehevöittävien vaikutusten vähentäminen

Reh
Rehu 

● Soijarehun vähentäminen/korvaaminen 
kotimaisilla proteiininlähteillä? 

● Nurmen hyödyntäminen sikatiloilla –
rehumehu 

Viljelykierto
● Sitoo hiiltä maaperään, parantaa maan 

rakennetta ja kasvukuntoa

● Nurmi vähentää viljan tuotantoalaa -
mihin vaikuttaa?

● Vaikutukset satotasoon? Korvautuuko 
menetetty ala satotason kasvulla?



Maaperän hiili – lisää tutkimusta tarvitaan

● Hiilen sitominen maaperään hidastaa ilmastonmuutosta
• Keinoja mm. nurmi viljelykiertoon, orgaanisen aineksen lisääminen maahan, 

kerääjäkasvit sekä turvepeltojen hiilivaraston säilyttäminen  

• Parantaa maan murukestävyyttä ja rakennetta lisäämällä mikrobien määrää ja maan 
multavuutta ->  positiiviset vaikutukset satotasoon pitkällä aikavälillä?

• Maan rakenteen paraneminen – ravinnehuuhtouman väheneminen

● Mikrobit muuttavat hiiltä pysyvämpään muotoon ja muodostavat itse osan 
pysyvästä hiilivarastosta

● Lannassa on nopeasti ja hitaasti hajoavaa hiiltä
• Lannan biokaasutus: nopeasti hajoava hiili talteen biokaasuna, mädätteeseen jäävä hiili 

pysyvässä muodossa

• Lannan nopeasti hajoava hiili ruokkii maaperän mikrobistoa enemmän kuin 
prosessoidun lannan hiili?

• Kokonaisvaikutuksista ei tietoa tällä hetkellä  
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ympäristövaikutusten 
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Kuivajaetta vastaanottavat 
pellot (symbioosi)

Lantaa vastaanottavat 
pellot (nykytila)

Systeemin rajaus

Sikatilan omat pellot

●Tilan vaikutuspiirissä oleva 
peltoala sisällytettiin 
tarkasteluun 
ympäristövaikutusten osalta



Symbioosi, skenaariot biokaasun käytölle

Skenaario 1: CHP Biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä tilan 
tarpeisiin, jotta tila voi luopua ostosähköstä ja 
polttoöljyn käytöstä. Ylijäämälämpöä ei 
hyödynnetä.

Skenaario 2: Liikennepolttoaine Biokaasusta tuotetaan 
pelkästään liikennepolttoainetta. Laitoksen 
vaatima sähkö ostetaan verkosta ja lämpö 
tuotetaan hakkeella.

Skenaario 3: CHP + Liikennepolttoaine Biokaasusta tuotetaan CHP:tä tilan tarpeisiin 
ja liikennepolttoainetta ylijäävästä osasta. 
Liikennepolttoaine hyödynnetään tilan omissa 
kuljetuksissa ja ylijäävä osuus myydään.

Skenaario 4: Worst case Kuten Skenaario 1 CHP, mutta prosessin 
viipymä on lyhyempi ja 5% metaanista jää 
tuottamatta prosessissa. Ei jälkikaasun 
talteenottoa, avoin varastointi.



Peltojen hiilivaraston muutos – symbioosissa 
pellot sitovat hiilidioksidia (alustavat tulokset Akujärvi ym. 2019)

Omat pellot symbioosiOmat pellot nykytila

Vastaanottavat pellot symbioosiVastaanottavat pellot nykytila

Initial C stock: maankäytön muutos metsästä pelloksi: metsävaiheesta peräisin oleva hiilivarasto
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Lisätutkimusta tarvitaan

● Mitä mädätetyn ja separoidun lannan jakeille tapahtuu varastossa –
metaani- ja typpipäästöt?
• Vaikuttavia tekijöitä viipymäaika prosessissa, varastointitapa- ja aika, 

lämpötila 
● Mädätteen mukana maaperään päätyy vähemmän nopeasti vapautuvaa 

hiiltä kuin lantaa levitettäessä
• Vaikutukset maaperän mikrobistoon ja hiilen kertymiseen
• Menetelmät nopeasti hajoavan hiilen kokonaisvaikutusten 

huomioimiseksi ovat vielä kehitteillä 
● Soijarehun korvaaminen kotimaisella valkuaisella

• Soijapavun tuotannon maankäytön muutosten arviointi haasteellista



Yhteenveto ja johtopäätökset

● Biokaasuprosessilla voidaan vähentää lantaketjun ilmastovaikutuksia
• Edellytyksenä riittävän pitkä viipymäaika kaasukeräyksen piirissä, 

metaanipäästöjen hallinta ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen
• Lannan vs mädätteen vaikutukset maaperän hiileen –

kokonaisvaikutusten arviointi ei toistaiseksi mahdollista
● Lannan prosessointi mahdollistaa tehokkaamman ravinteiden kierrätyksen

• Mädätysjäännöksen suurempi liukoisen typen määrä korvaa 
mineraalilannoitteita enemmän kuin raakalanta, kun mädätteen
typenhävikit minimoidaan
-> Ammoniakkipäästöt kasvaa, jos kuivajaetta ei mullata heti levityksen jälkeen

• Vähentää fosforin huuhtoutumista vesiin, jos lantaperäistä fosforia siirtyy 
alueille, missä tarvetta fosforilannoitukselle

● Nurmiala vähentää viljan tuotantoa -> mihin vaikutukset kohdistuu?
● Jatkotutkimukselle tarvetta



Kiitos 
mielenkiinnosta!

Yhteystiedot:
Tutkija Suvi Lehtoranta, Suomen 
ympäristökeskus
suvi.lehtoranta@ymparisto.fi


