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Lähteenmäen maitotilalla 
liete- ja kuivalannasta 
sekä ylijäämärehuista 
tuotetaan sähköä ja lämpöä 
biokaasulaitoksen avulla.

sisällys

Oravan Luomutilalla noin 10 prosenttia tuotetusta 
maidosta myydään suoraan tilalta.
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Sikalan 
salmonella- 
saneeraus on 
työläs toimenpide. 
Jeppo Lantgrisin 
2 300 emakon 
sikalassa 
tuotannon ylösajo 
vie vielä kauan.
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Monilla tiloilla on 

tehostamisen varaa lietteen 
levityksessä. Helpoiten 

se käy ulkoistamalla työ 
urakoitsijalle.

Lietelannan 
separointi 
lisää tilaa 
lietesäiliöön 
ja kasvattaa 
levitysalaa.

Selkeät työohjeet 
ja varamiesjärjes- 
telmä 
mahdollistavat 
tuotannon 
jatkumisen 
yrittäjän 
sairastuessa.
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Pietinmäen tilan 
kompostipohjainen 
pihatto on sattuman, 
kokeilujen ja rohkean 
kehittämisen tulos.
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E
rilaisesta keväästä huolimatta kasvukausi käynnistyy niin kuin 
ennenkin. Vielä hieman viipyen, mutta tulossa se on. Ensimmäi-
set traktorit ovat jo pelloilla ja loput odottelevat valmiina lähtöön.

Eläintilojen kevätsesonkiin osuvat myös lietteen ja lannan le-
vitys. Tilakokojen kasvaessa työmäärä alkaa olla melkoinen, lie-

telannan levitys vie 60 lehmän maitotilalla helposti lähes kahden viikon työ-
panoksen. Onneksi kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Joskus voi olla järkevää ul-
koistaa työ urakoitsijalle, jolla on tehokas konekalusto. Myös etäsäiliöt, siir-
rettävät kontit ja lietteen separointi voivat olla työkuormaa keventäviä ratkai-
suja (s. 22).

Lanta ei kuitenkaan ole vain aikasyöppö tai kustannus. Jo ennen kas-
viravinteeksi levittämistä lantaa hyödynnetään tiloilla varsin monipuolisesti. 
Lähteenmäen maitotilalla lannasta tuotetaan biokaasulaitoksessa kaikki ti-
lalla tarvittava sähkö ja lämpö (s. 10). Pietinmäen tilalla lypsylehmien kom-
postipohjan lannasta talteen otettava lämpö hyödynnetään käyttöveden ja 
lypsyaseman lattialämmityksessä (s. 18). Yrjölöiden sikalassa lannasta tal-
teen otettu energia hyödynnetään eläinosastojen lämmityksessä, juomave-
den ja lämpimän käyttöveden tuotannossa sekä osastojen pesussa (s. 44).

On selvää, että lannassa on laajemminkin iso potentiaali uusiutuvan ener-
gian lähteenä ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineena. Tätä on kuitenkin hyö-
dynnetty vielä varsin vähän. Eikä lienee yllätys, kun kansallista biokaasuoh-
jelmaa valmistellut työryhmä totesi biokaasualan kehityksen suurimmaksi hi-
dasteeksi toiminnan heikon kannattavuuden. Ja onhan osassa laitoksista 
ollut myös käytettävyysongelmia.

Työryhmän asiantuntijana toiminut Luken erikoistutkija Sari Luostarinen 
ehdottaa ratkaisuksi keskitettyjä yksiköitä, useamman maatilan yhteishank-
keita tai paikallisia energiayhteisöjä (s. 16). Tällöin voidaan hyödyntää hie-
man suurempia biokaasulaitoskokoluokkia, ja kuljetusmatkat pysyvät koh-
tuullisina. Se pienentäisi myös työmäärää ja investointiriskiä. Tekniikankin 
toivoisi kehittyvän kokemuksen myötä.

Yhteisöjen voimaa saatetaan tarvita kotieläintiloilla tulevan kevään ja ke-
sän aikana jo ihan arjen pyörittämiseen ja elämistä huolehtimiseen. Keräsim-
me vinkkejä varautumiseen, työsuunnitelmiin ja varamiesjärjestelmän laati-
miseen (s. 32). Toivottavasti suunnitelmille ei tule käyttöä, huolellinen varau-
tuminen kuitenkin keventää huolitaakkaa.


