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Ravinteet  ja metaanipotentiaali biomassoissa

Biomassa, 
tonnia

P, 
tonnia

N, 
tonnia

CH4,
TWh

Lannat 15 500 000 18 500 74 600 3,9

Nurmet* 700 000 
(12 000 000)

592
(10 000)

4 663
(80 000)

0,8
(11,0)

Biohajoavat jätteet 340 000 766 2 243 0,8

Puhdistamoliete, 15 % ka 940 000 4 536 8 316 0,4

Biojäte 370 000                                        400 2 201 0,6

Yhteensä 21 610 000 24 794 92 023 8,0

*tällä hetkellä kierrossa  olevat (lisättävissä Marttinen ym. 2015)

Ravinteet - Luke & SYKE: Suomen normilanta –järjestelmä ja Ravinnelaskuri
Energiapotentiaali – Luke: Marttinen ym. 2015. Rural biogas: feasibility and role in Finnish energy
system JA Luostarinen ym. 2019. Lantabiokaasutuen vaihtoehdot JA Ravinnelaskuri



Kestävyyden kriteerit

Kestävyyskriteerit 
lähtöaineille

Kestävyyskriteerit 
itse tuotteille

• Ekologinen kestävyys 
• biologinen monimuotoisuus
• ekosysteemien toimivuus
• ihmisen taloudellisen ja 

aineellisen toiminnan 
sopeuttaminen luonnon 
kestokykyyn

• varovaisuusperiaate

• Taloudellinen kestävyys 
• tasapainonen kasvu
• ei perustu velkaantumiseen tai 

varantojen hävittämiseen

Kestävyyskriteerit 
tuotantoprosessille

• Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 
• hyvinvointi

• Kestävyyskriteerit koko ketjulle / kierrolle



Kestävyys = ympäristöystävällisyys + turvallisuus?

•Ympäristöystävällisyys
• Ravinnekuormitus vesistöihin: ratkaisuna kasvien tarpeen 

mukainen lannoitus, lannoitteen ravinteiden alkuperästä 
riippumatta

• Hiilikysymys: Orgaanista ainetta sisältävät lannoitteet 
palauttavat hiiltä maahan
• Maan laatu paranee -> vähentää ravinteiden huuhtoutumista
• Hiilen kierto kiihtyy -> voi lisätä khk-kaasuja ilmaan sekä hiilen 

huuhtoutumista

•Turvallisuus
• Toimintaympäristön kemikalisoituminen -> kuinka päästä 

turvallisiin materiaalikiertoihin, jotka eivät uhkaa ympäristöä tai 
ruoantuotannon turvallisuutta

• Kemikaalien vähentäminen alkulähteellä? Haitta-aineiden 
poistaminen? Arvoaineiden talteenotto? Riskianalyysi? 



Hyväksyttävyys

• Ravinnepitoinen materiaali voi olla turvallista 
(lainsäädännön puitteissa), mutta ei saavuta hyväksyntää 
(joiltakin tahoilta). 

• Ratkaisuna laatujärjestelmä?

• sertifioidaan lannoitevalmisteita alan omilla, lainsäädäntöä 
tiukemmilla kriteereillä, joiden suhteen kaikki lannoitevalmistajat 
ovat samalla viivalla.



Kiitos ja Menestystä !


