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1. JOHDANTO 
 

Kiinnostus kierrätyslannoitevalmisteita kohtaan on kasvanut lähivuosina. 
Mineraalilannoitteita ja kierrätyslannoitteita on vertailtu toisiinsa elinkaarianalyyseissä ja 
hiilijalanjälkilaskennoissa, ja niistä saatujen tulosten mukaan kierrätyslannoitevalmisteiden 
ilmastohyödyt ovat kiistattomat.  

Tällä hetkellä ei ole olemassa työkalua, jolla kierrätyslannoitteiden valmistajat voisivat 
laskea ja osoittaa tuotteidensa ilmasto- ja ympäristöhyödyt verrattuna 
mineraalilannoitteisiin. Erilaisille kierrätyslannoitteille on tehty jonkin verran 
elinkaarilaskelmia, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Elinkaariarvioinnin tai 
pelkän hiilijalanjäljenkin laskeminen vaatii aikaa ja erityisosaamista, tehden niistä usein 
poissuljettuja kierrätyslannoitevalmistajilta, joista suurin osa on pieniä yrityksiä.  

Hiilijalanjälkilaskelma on elinkaariarviointia yksinkertaistetumpi tapa laskea, osoittaa ja 
kertoa tuotteen ilmastovaikutukset. Se ei ota huomioon tuotteen muita vaikutuksia 
esimerkiksi ympäristöön. Hiilikädenjäljellä voidaan puolestaan osoittaa tuotteen, prosessin 
tai palvelun ilmastohyödyt eli päästövähennyspotentiaali käyttäjälle. Suomessa eikä 
muuallakaan ole olemassa laskentaohjeistusta, jonka avulla voitaisiin laskea luotettavasti, 
yhteneväisesti ja läpinäkyvästi kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälki.  

Kierrätyslannoitevalmistekohtaisilla laskentasäännöillä voidaan saada 
hiilijalanjälkilaskelmien tulokset mittavampaan, vertailtavampaan ja helpommin 
viestittävämpään muotoon. Laskelmien tekeminen on myös helpompaa, kun osa tiedoista 
ja laskentavalinnoista on valmiina. Sidosryhmien kanssa yhteistyönä kehitetyt 
laskentasäännöt lisäävät tulosten uskottavuutta. Tässä taustaselvityksessä käydään läpi 
hiilijalanjälkilaskennassa käytettyjä standardeja, hiilijalanjälkilaskennan työvaiheita sekä 
rakennetta ja tehdään katsaus sekä mineraalilannoitteiden että 
kierrätyslannoitevalmisteiden olemassa oleviin laskentamalleihin ja tutkimuksiin. Lisäksi 



   
 
 

 
Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

4 
 

esitetään ehdotus laskuriin tehtävästä rajauksesta sekä niistä biomassoista ja 
käsittelytavoista, jotka laskuriin otetaan mukaan. 

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda laskentamalli ja -työkalu, joiden avulla 
kierrätyslannoitevalmistajat pystyvät osoittamaan tuotteidensa pienentävän lannoitteiden 
valmistamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi pyritään kasvattamaan 
tietoisuutta kierrätyslannoitevalmisteiden muista hyvistä puolista, eli kotimaisen tuotannon 
tukemisesta ja kansallisen ravinneomavaraisuuden parantumisesta.   

 

2. HANKKEEN TARKASTELUALUE 
 

Kierrätyslannoitevalmisteet ja maanparannusaineet ovat maa- ja puutarhatalouden 
tuotantopanoksia tai viherrakentamisessa käytettäviä tuotteita, ja tässä hankkeessa 
kehitetään laskentaohjeistus näiden lannoitevalmisteiden tuotekohtaiseen 
hiilijalanjälkilaskentaan. Näin ollen hiilijalanjälkilaskentaan ei sisällytetä esimerkiksi 
jätesektorin eikä maatalouden päästöjä, eli raaka-aineiden alkuperään ja lopputuotteen 
käyttöön liittyvät päästöt esitetään rajattavaksi laskennan ulkopuolelle. Osa laskuriin 
tuotavista biomassoista katsotaan kuitenkin arvokkaaksi raaka-aineeksi, jolla on esimerkiksi 
rahallista arvoa, ja tällöin syötteelle tulee harkita laskettavaksi myös tuotannon päästöjä. 
Esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirtojen tai viljeltyjen peltobiomassojen voidaan 
katsoa olevan tällaisia raaka-aineita. Tätä asiaa tarkennetaan vielä hankkeen edetessä, jotta 
laskenta on mahdollisimman uskottava ja mineraalilannoitteisiin verrannollinen. 

Isossa kuvassa kierrätyslannoitteiden tuotannon lisääminen ja mineraalilannoitteiden 
korvaaminen niillä tuo päästövähennyksiä usealla eri yhteiskunnan sektorilla, joiden 
kasvihuonekaasupäästöt raportoidaan Suomessa Tilastokeskuksen (2022) antamien 
ohjeiden mukaisesti. Näin päästöt voivat vähentyä sektoreittain: 

● Energiasektorilla kierrätyslannoitevalmisteiden yhteydessä usein tuotettu uusiutuva 
energia, esimerkiksi biokaasu ja sen jalosteet, korvaavat fossiilisia polttoaineita. 
Mineraalilannoitteiden energiaintensiivistä teollista tuotantoa voidaan vähentää, ja 
siten myös prosessin energiankäyttöä vähentää.  

● Maataloudessa lannankäsittely tehostuu ja vältetään lannan varastoinnin 
metaanipäästöjä. 



   
 
 

 
Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

5 
 

● Maankäytössä, maankäytön muutoksissa ja metsätaloudessa (LULUCF-
sektorilla) vältetään pellon raivauksen päästöjä, kun lannanlevitykseen ei tarvita niin 
paljon tilaa kierrätyslannoitteiden kuljetettavuuden parantuessa. 

● Jätesektorilla esimerkiksi biojätteen keräys ja hyödyntäminen tehostuu, kun sille 
saadaan rahallista arvoa lannoitteen muodossa. Biohajoavien jätteiden ja lietteiden 
biokaasukäsittely vähentää päästöjä. 

Myöhemmässä luvussa 5 käydään tarkemmin läpi tuotekohtaisen hiilijalanjäkilaskennan 
periaatteita ja aikaisempia sovellutuksia. 

 

3. KIERRÄTYSLANNOITEVALMISTEIDEN ERITYISPIIRTEET JA RAVINTEET 
 

Kierrätyslannoitevalmisteet ovat moninainen joukko erilaisista kierrätettyä alkuperää 
olevista jakeista ja sivuvirroista eri tavoin käsiteltyjä lannoitevalmisteita. Niiden olomuoto ja 
ravinnepitoisuudet ovat vaihtelevampia ja kustannustehokkaasti ja teknisesti vaikeammin 
optimoitavia kuin teollisesti neitseellisistä raaka-aineista tuotettujen lannoitevalmisteiden. 
Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkilaskennassa olisi siksi syytä huomioida kasveille 
käyttökelpoisten ravinteiden määrä. Laskemalla päästöt kasveille käyttökelpoisia 
ravinnemääriä kohden, ne ovat verrattavissa vastaaviin mineraalilannoitteiden sisältämiin 
ravinteisiin. 

Kierrätyslannoitevalmisteet voivat sisältää kaikkia pääravinteita (typpi, fosfori, kalium), 
riippuen mitä raaka-aineita käytetään. Valmisteen ravinnepitoisuus ja ravinnesuhteet voivat 
muuttua käsittelyprosessien aikana: esimerkiksi vedenerotuksessa tai separoinnissa 
tapahtuu ravinteiden konsentroitumista ja jakautumista eri jakeisiin, kun taas termisissä 
käsittelyssä kuten poltossa menetetään typpeä savukaasujen mukana (Luostarinen ym. 
2019, Tampio ym. 2018). 

Hiilijalanjälkilaskennan kannalta on huomionarvoista todeta, että lannoitteiden 
käyttöpuolen päästöt ovat pääsääntöisesti suuremmat ja siten merkityksellisemmät kuin 
valmisteiden tuotannon päästöt (Timonen ym. 2020). Tämä pätee kuitenkin yhtä lailla 
mineraali- ja kierrätyslannoitteisiin ja ehdotetaan jätettäväksi tämän hankkeen tarkastelun 
ulkopuolelle. Peltokäytön merkitystä käydään kuitenkin läpi luvussa 5, koska päätöstä 
tämän hankkeen laskurin rajauksesta ei ole vielä tehty. Jos peltokäyttö rajataan tarkastelun 
ulkopuolelle, ei huomioitaisi esimerkiksi levityksen polttoainekulutuksen päästöjä, jotka 
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voivat kierrätyslannoitevalmisteilla olla suuremmat, kun niitä joutuu käyttämään enemmän 
kuin väkevämpiä ja optimoidumpia mineraalilannoitteita vastaavan satotason 
saavuttamiseksi. Toisaalta Timonen ym. (2020) vertailivat kierrätys- ja 
mineraalilannoitteiden levityksen päästöjä eri skenaarioissa, ja tulokset osoittivat, ettei asia 
ole mustavalkoinen. Kun otettiin huomioon myös se, että kierrätyslannoitevalmistetta ei 
välttämättä tarvitse levittää joka vuosi uudestaan ravinteiden hiljattaisen vapautumisen 
ansiosta, tämä näkökulma kääntyikin useassa tapauksessa kierrätyslannoitteiden eduksi. 
Tämän hankkeen puitteissa ei huomioida myöskään kierrätyslannoitteiden käytön 
vaikutusta maaperän hiilivaraston kertymiseen, joka voisi tuoda lisäetua päästölaskentaan 
verrattuna epäorgaanisiin mineraalilannoitteisiin (Heinonsalo ym. 2020, Timonen ym. 2020). 
Asia on kuitenkin tärkeä ilmastotavoitteiden ja tiedon lisäämisen kannalta, jonka vuoksi 
laskennan ulottamista peltokäyttöön tullaan tässä hankkeessa suosittelemaan 
jatkotutkimuksen aiheeksi. 

 

3.1 Kierrätyslannoitevalmisteiden etuja  
 

Tuotannollisena hyötynä ja lisäarvona verrattuna epäorgaanisiin lannoitteisiin, useat 
kierrätyslannoitevalmisteet sisältävät runsaasti orgaanista ainesta, joka parantaa maaperän 
kasvukuntoa, kasvattaa maan ravinnevarastoa, pidättää ravinteita ja vettä sekä lisää 
biologista aktiivisuutta maaperässä. Maanparannusvaikutus näkyy myös siinä, että 
maaperän kyky kestää haastavia sääolosuhteita paranee. Orgaanisen aineksen lisääminen 
maaperään voi kasvattaa maaperän hiilivarastoa, ja näin myös maatalouden 
hiilidioksidipäästöt voivat pienentyä. (Luostarinen ym. 2019, Seppänen ym. 2019, 
Heinonsalo ym. 2020) 

Maanparannusaineiden hyödyt ravinnetalouteen tulevat osittain epäsuorasti maan 
kasvukunnon parantumisen kautta, sisältäen myös vaikutuksia kasvien ravinteiden saantiin. 
Maanparannusaineiden sisältämä orgaaninen aines voi parantaa kasvien ravinteiden 
saantia epäsuorasti ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin helposti hajoava orgaaninen aines 
on ravintoa maan eliöille, jotka hajottavat ainesta ja vapauttavat siihen sitoutuneita 
ravinteita kasvien käyttöön. Toisaalta stabiili orgaaninen aines, joka hajoaa hitaammin, voi 
pidättää pinnallaan ravinteita kasvien saataville, jolloin ne eivät myöskään haihdu ja 
huuhtoudu niin herkästi kasvien ulottumattomiin (Heinonsalo ym. 2020). Nämä vaikutukset 
ovat kuitenkin riippuvaisia muun muassa maan kosteudesta ja pH:sta, mikä vaikeuttaa 
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niiden todellisen merkityksen arvioimista kasvien ravinteiden saannin kannalta. 
Maatalouskäytössä maanparannusaineet ovat Kapuisen (2017) mukaan lähinnä ravinteiden 
lähteitä ja maanparannusvaikutus jää suhteellisen vähäiseksi ympäristökorvauksen 
(Ruokavirasto 2022) sallimilla käyttömäärillä. 

Kierrätyslannoitteiden valmistuksella ja käytöllä on useita muitakin hyötyjä kuin 
prosessiketjujen ilmastopäästöihin liittyvät edut, joihin tässä hankkeessa keskitytään. 
Ylipäätään tehokas, toimiva ja turvallinen ravinteiden kierrätys yhteiskunnassa edistää 
omavaraisuutta ja siten myös huoltovarmuutta. Ravinnekierrätys voi vähentää myös 
ravinnepäästöjä vesistöihin ja edistää siten vesistöjen hyvää tilaa ja terveyttä. 

 

3.2 Kierrätyslannoitevalmisteiden yhteiskunnallinen merkitys 
 

Kiinnostus energia- ja ravinneomavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen on kiinnostanut viime 
vuosina entistä enemmän ja erityisesti nyt Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi asetettujen 
pakotteiden takia. Venäjä on Suomen tärkein lannoitetuoja, ja noin 80 % Yaran Suomen-
tehtailla käyttämistä ammoniakista ja kalisuolasta tulee Venäjältä. Suomessa käytetään 
perinteisiä mineraalilannoiteita typen osalta noin 152 000 tonnia vuodessa ja fosforin 
osalta noin 11 000 tonnia vuodessa. Fosforin suhteen Suomi on omavarainen, sillä 
Siilinjärvellä sijaitsee EU:n ainoa fosfaattikaivos. (Onali 2022). Lisäksi on laskettu, että 
pelkästään lannan sisältämällä fosforilla pystyttäisiin vastaamaan koko Suomen 
fosforilannoituksen tarpeeseen, mutta käytännössä haasteena on eläin- ja kasvitilojen 
eriytyminen eri puolille maata. Kuljetuksen tulee olla kannattavaa, jonka vuoksi 
fosforipitoisten biomassojen jalostus ja prosessointi on tärkeää. (Tampio ym. 2018). Typen 
ja kaliumin suhteen Suomi on tällä hetkellä enimmiltä osin mineraalilannoitteiden varassa, 
joita saa Venäjän lisäksi muistakin maista. Esimerkiksi kaliumia voi hankkia Kanadasta, joka 
on maailman suurin kaliumvalmistaja. Markkinoiden uudelleenjärjestäytymisessä kuitenkin 
kestää, ja hinnat saattavat nousta merkittävästi. (Onali 2022) 

Suomessa syntyy vuosittain suuri määrä orgaanisia jätteitä ja sivuvirtoja, joita voitaisiin 
hyödyntää lannoitteena, ja samalla voitaisiin myös tuottaa uusiutuvaa energiaa, biokaasua 
(taulukko 1). Tampion ym. (2018) mukaan kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat 
prosessoivat määrällisesti eniten jätevesilietteitä, biojätteitä ja elintarviketeollisuudesta 
peräisin olevia sivuvirtoja – lannan ja peltobiomassan prosessointi ei ole vielä yleistynyt ja 
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on kaukana potentiaalistaan. Lanta sopii usein sellaisenaankin lannoitukseen, mutta etenkin 
ylijäämänurmien kohdalla olisi paljon potentiaalia tehostaa ravinteiden kierrätystä 
(taulukko 1). Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biokaasulla ja ravinteiden 
tehokkaampi kierrätys tuo omavaraisuuden kasvamisen lisäksi myös suoria 
ympäristöhyötyjä, samoin ravinteiden kierrätys (Arthurson 2009, Börjesson ja Berglund 
2007).  

Taulukko 1: Suomessa vuosittain muodostuvat ravinnekierrätyksen kannalta keskeisimmät 
biomassat ravinteineen (Tampio ym. 2018).  

 

Vaikka Suomi on fosforin osalta omavarainen, on se yksi Euroopan komission 
luokittelemista kriittisistä raaka-aineista, jotka linkittyvät EU:n omavaraisuuteen ja 
kilpailukykyyn. Hyödyntämiskelpoisen fosfaattikiven riittävyydestä onkin esitetty useita 
arvioita, jotka vaihtelevat alle sadasta vuodesta noin neljään sataan vuoteen. Lisäksi 
fosfaattikivi on painottunut voimakkaasti vain muutaman maan alueelle, ja Marokolla on 
yksin hallussaan 74 % maailman arvioiduista fosfaattikivivaroista. Muita merkittäviä 
tuottajia ovat Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina. (Nieminen, 2016)  

Kierrätyslannoitteiden käytön lisääminen tuo myös muita etuja. Mineraalilannoitteiden 
hinnat tulevat nousemaan saatavuusongelmien lisäksi myös EU:ssa valmisteilla olevan 
lainsäädännön vuoksi. Komissio antoi heinäkuussa 2021 ehdotuksen lannoitteiden 
hiilitulleista ja lisäksi kaivosveron käyttöönotto on kansallisessa valmistelussa.  
Mineraalilannoitteiden valmistuksessa aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi niiden 
käyttö aiheuttaa lisäistä ravinnekuormaa vesistöihin, sillä ravinteet ovat neitseellisiä, eli 
ravinnevirrat eivät muuten olisi mukana systeemin kierrossa. Myös ruokaan liittyvät päästöt 
pienenevät kierrätyslannoitteiden käytön kasvaessa, sillä niiden päästöt lasketaan koko 
arvoketjun ajalta aina ruokaan tarvittavien lannoitteiden tuotannosta tehdaskäsittelyyn asti.  
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3.3 Kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineet 
 

Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannossa voi käyttää periaatteessa hyvin monipuolisesti 
erilaisia biomassoja. Ravinnekierrätyksen tehostamisen kannalta tulee kiinnittää huomiota 
siihen, mitä biomassoja syntyy runsaasti ja tasaisella syötöllä, ja mitkä ovat ravinnerikkaita 
(Tampio ym. 2018). Määrältään ja ravinnepitoisuuksiltaan merkittävimmät raaka-aineina 
käytettävät syötteet Suomessa ovat Tampion ym. (2018) mukaan kotieläinten lanta, 
maatalouden ylijäämänurmet, yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteet ja jätevesilietteet 
sekä elintarviketeollisuuden sivuvirrat. Lisäksi raaka-aineina voidaan käyttää muitakin 
peltobiomassoja (esim. olkea, ruokohelpeä) ja metsäteollisuuden lietteitä, sekä 
epäorgaanisia sivuvirtoja kuten tuhkaa ja kipsiä. Näin ollen tässä hankkeessa keskitymme 
näiden kaikkien raaka-aineiden hiilijalanjälkilaskentaan. Kattavan laskurin muodostamiseksi 
huomioidaan myös syöteseokset, eli että usein laitoksella käsitellään ja valmisteeseen 
päätyy useaa eri raaka-ainetta. Esimerkiksi pääsyötteen lisäksi käytetään useaa eri 
lisäsyötteettä energiantuotantopotentiaalin kasvattamiseksi ja ravinnemäärien 
optimoimiseksi kasveille sopivaksi (Luostarinen ym. 2019, Marttinen ym. 2015). 

Jos kierrätyslannoitteen raaka-aineena on peltobiomassa, vaikuttaa hiilijalanjälkilaskentaan 
myös se, että onko peltobiomassan hyödyntäminen kestävällä pohjalla. Se riippuu 
minkälainen nurmi tai kasvusto on kyseessä, miten se tuotettu, mitä ja miten paljon 
tuotantopanoksia on käytetty (lannoitteet, polttoaine, kasvinsuojelu) tai viekö sen tuotanto 
tilaa ruoantuotannolta. Uusiutuvan energian direktiivi RED kuitenkin säätelee EU-tason 
kestävyyskriteerit biomassoille, joita käytetään energian tuotantoon. Yhteinen 
maatalouspolitiikka (CAP) puolestaan määrittelee useita tukikelpoisia nurmia ja kasvustoja, 
joiden kasvibiomassan viljelijä voi korjata ja toimittaa biolaitokselle käsittelyyn. Näitä ovat 
esimerkiksi viherlannoitusnurmet, suojavyöhykenurmet, luonnonhoitopeltonurmet ja 
monivuotiset ympäristönurmet (Ruokavirasto 2022). Myös ylimääräistä rehunurmea voi 
käyttää syötteenä. Vaikka kasvibiomassan käyttö syötteenä ei ole vielä yleistynyt laajasti, on 
yhteiskunnassa tällä hetkellä halua lisätä nurmibiomassan käsittelyä biolaitoksilla 
uusiutuvan energian tuottamiseksi ja samalla ravinnekierrätyksen tehostamiseksi; 
uusiutuvan energian direktiivin mahdollistaa jonkun verran sellaisen nurmen 
hyödyntämisen, joka on kasvatettu varta vasten biokaasun tuotantoa varten. Tähän selkeät 
laskentasäännöt antaa uusiutuvan energian kestävyysvaatimukset.  
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3.4 Biomassojen käsittely 
 

Toisinaan biomassoja käsitellään vain vähän, toisinaan enemmän - riippuen 
käyttökohteesta ja muista tarpeista. Kaikki vaihtoehdot eivät sovi tai ole käytössä kaikille 
biomassoille, mutta monet vaihtoehdot sopivat monille eri biomassoille. Biomassoja 
käsitellään usein myös seoksina, ja kierrätysperäisiä ja neitseellistä alkuperää olevia 
lannoitteita voidaan täydentää toisillaan (Marttinen ym. 2017). Prosessoinnin vaiheet 
muokkaavat eri keinoin biomassan käsiteltävyyttä, varastoitavuutta, turvallisuutta, 
ravinnepitoisuuksia ja ravinteiden käyttökelpoisuutta sekä kuljetettavuutta (Marttinen ym. 
2017). Iso osa lannoitevalmisteista suunnataan maatalouden käyttöön, jolloin haluttuja 
ominaisuuksia ovat pieni vesipitoisuus kuljetuksen kannalta ja kasveille sopivat 
ravinnepitoisuudet ja ravinteiden käyttökelpoisuus. Prosessoinnin lopputuotteilla, etenkin 
puhtailla ravinnejakeilla on lisäksi käyttökohteita esim. teollisuudessa (Marttinen ym. 2015, 
Marttinen ym. 2017). Usein samalla tuotetaan uusiutuvaa energiaa, kuten biokaasua, mikä 
vaikuttaa omalta osaltaan prosessiketjun valintoihin. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteet ja 
jätevesilietteet prosessoidaan myös usein muista syistä kuin ravinteiden kierrättämiseksi, 
kuten massan haitattomaksi tekemiseksi (Marttinen ym. 2017) 

Alla on listattuna erilaisia vaihtoehtoja biomassojen käsittelyprosesseja jaoteltuna 
esikäsittely- pääprosessi- ja jatkokäsittelyvaiheisiin, joiden tiedot ovat peräisin Luostarisen 
ym. (2019), Marttisen ym. (2015), Marttisen ym. (2017) ja Tampion ym. (2018) raporteista. 
Vaihtoehdot on havainnollistettu kuvassa 1. 
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Kuva 1. Eri käsittelyvaihtoehtoja esikäsittely-, pääprosessointi- ja jatkojalostusvaiheissa. 
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1. Esikäsittely 
a. Murskaus sopivaan partikkelikokoon ja pinta-alan lisäämiseksi 
b. Epäpuhtauksien, hajoamattomien materiaalien tai kokoluokan seulonta 
c. Hygienisointi kuumentamalla 
d. Pakkausten poisto 
e. Separointi vedenerotuksella tai runsaasti typpeä sisältäväksi nestejakeeksi ja 

runsaasti fosforia sisältäväksi kuivajakeeksi. Ravinteiden käyttökelpoisuus ei 
juuri muutu. 

f. Kuivaus. Osa typestä voi haihtua, ellei sitä oteta talteen. Fosfori säilyy. 
2. Pääprosessointi/varsinainen käsittely 

a. Aumakompostointi tai laitosmainen tunneli-/rumpukompostointi, joka voi 
sisältää myös hygienisoinnin. Typpeä haihtuu, ellei sitä oteta samalla talteen 
esim. strippaamalla haihtuvista kaasuista. Fosfori säilyy. 

b. Märkä- tai kuivamädätys, joka voi olla mesofiilinen tai termofiilinen, joka voi 
sisältää hygienisoinnin. Typpeä liukoistuu, fosforin käyttökelpoisuus ei juuri 
muutu. 

c. Terminen kuivaus (voi sisältää hygienisoinnin). Fosforin käyttökelpoisuus 
laskee lämpötilan nousun myötä. 

d. Kemiallinen hydrolyysikäsittely Kemicond (liete) 
e. Kemiallinen kalkkistabilointi (liete) 

3. Jatkojalostus 
a. Jälkikompostointi 
b. Hygienisointi 
c. Seosten valmistus (esim. mullat) 
d. Separointi: ruuvipuristin/suotonauha/linkous (voidaan käyttää myös 

apuaineita) 

Vain kuivajakeille sopivat jatkojalostusvaiheet: 

e. Kuivajakeen kuivaus (voi sisältää rakeistuksen ja komponenttien/ravinteiden 
lisäystä tuotteeseen, sekä typen talteenottoa) 

f. Kuivajakeen rakeistus, pelletöinti, granulointi tai briketöinti 
g. Kuivajakeen poltto, joka voi sisältää typen ja fosforin talteenottotekniikoita. 

Lopputuotteena tuhka, johon jää fosfori. 
h. Kuivajakeen pyrolyysi, eli hapettomissa oloissa korkeassa lämpötilassa 

käsittely, jossa lopputuotteena ovat biohiili ja nestejae. 
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Vain nestejakeille sopivat jatkojalostusvaiheet: 

i. Nestejakeen kalvosuodatus /-puhdistus 
(ultrasuodatus/mikrosuodatus/nanosuodatus/käänteisosmoosi) tarkkaan 
ravinteiden erotukseen. 

j. Nestejakeen haihdutus, eli väkevöinti konsentraatiksi 
k. Nestejakeen strippaus (AMS) typen talteenottamiseksi. Prosessiin tarvitaan 

kemikaaleja. Lopputuotteella korkea ammoniumtyppipitoisuus ja jäljelle jää 
myös rejekti, joka sisältää fosforia ja kaliumia. 

l. Struviittikiteytys, jossa saostetaan fosfaattia ja ammoniumtyppeä struviitiksi 
(Marttinen ym. 2017) 

Lisäksi Tampio ym. (2018) esittelivät joitain kehitteillä olevia biomassan 
jatkojalostustekniikoita lannoitekäyttöön, joiden jättämistä tämän hankkeen ulkopuolelle 
tulee harkita: 

m. Lietteen hydroterminen hiiltäminen = Märkähiilto (HTC)  
n. Lietteen hydroterminen nesteyttäminen =Torrefiointi (HTL) 
o. Nestejakeen suora osmoosi 
p. Nestejakeen membraanitislaus 
q. Nestejakeen elektrodialyysi 
r. Nestejakeen ioninvaihto 
s. Nestejakeen levä- tai mikrobibiomassan tuotanto 
t. Nestejakeen mikrobipolttokennot  

Suomen Vesilaitosyhdistys ry esitteli raportissaan (2021) myös lietteen käsittelytekniikoita, 
joiden lopputuotteen hyödyntäminen lannoitteena tai maanparannusaineena on kuitenkin 
tällä hetkellä hankalaa ilman fosforin talteenottotekniikoiden käyttöä. Sen vuoksi tulee 
harkita, ovatko ne oleellisia tässä vaiheessa vai jäävätkö ne tämän hankkeen ulkopuolelle. 
Näitä ovat lietteen kaasutus, erillispoltto ja yhteispoltto muiden materiaalien kanssa. 

 

3.4. Valmistusprosessien hiilijalanjälkilaskennan erityistarpeet  

 
Hankkeessa hyödynnetään kirjallisuusarvioita prosessiketjujen ominaisuuksista, esimerkiksi 
polttoaineen- ja sähkönkulutuksesta. Timonen ym. (2020) laskivat raportissaan 
kierrätyslannoitteiden ilmastopäästöjä, ja sisällyttivät siihen paitsi valmistusketjun (sis. 
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prosessointi, kuljetus, kuormaus ja varastointi) päästöt, myös lopputuotteen 
lannoituskäytön päästövaikutukset. Tämän hankkeen tulokset on suunnattu 
lannoitevalmistajien käyttöön, joten lannoitekäytön päästövaikutuksia ei ole mielekästä 
sisällyttää laskentaan. Nuo päästöt olisivat mukana laskennassa, mikäli laskentaohjeistus ja 
laskuri olisi suunnattu lannoitevalmisteiden käyttäjille.  

Tyypillisiä piirteitä kierrätyslannoitevalmisteiden valmistusketjussa, jotka vaikuttavat 
hiilijalanjälkilaskentaan: 

● Kierrätyslannoitteiden ravinteet ovat usein kierrätettyjä ja jäteperäisiä, joten niiden 
päästöt raaka-aineina lasketaan usein nollapäästöisiksi. Näin on esimerkiksi Timosen 
ym. (2020) raportissa.  

● Prosessointi on usein tarpeen, jotta tuote sopii lannoitekäyttöön. 
● Hygienisointi tapahtuu kuumentamalla. Yleensä riittää biomassan kuumentaminen 

70 asteeseen tunnin ajaksi, mutta joillekin jakeille vaaditaan painesterilointi (Tampio 
ym. 2018).  

● Jos käsittelyketjussa tuotetaan myös energiaa (kuten mädätyksessä ja pyrolyysissä), 
voidaan tätä energiaa usein hyödyntää muissa prosessiketjun vaiheissa sähkönä tai 
lämpönä (Marttinen ym. 2015, Marttinen ym. 2017). 

● Joihinkin prosesseihin voidaan liittää ravinteiden talteenottotekniikoita - esimerkiksi 
typen talteenotto haihtuvasta kaasusta tai fosforin talteenotto tuhkasta. Menetelmiä 
on monia, ja osa vasta pilotointivaiheessa (Marttinen ym. 2017). 

● Lämmitysenergiaa tarvitaan esimerkiksi kuivauksessa ja ammoniumtypen 
strippauksen vaiheissa. Lähteitä voi olla esimerkiksi kaatopaikkakaasu, biokaasu, 
maakaasu (Timonen ym. 2020). Lämmitysenergia voidaan tehdä myös esimerkiksi 
puuhakkeesta. 

● Sähkönkulutus kostuu muun muassa kuivauksessa tulo- ja poistopuhaltimiin, 
materiaalin liikuttamiseen, rakeistamiseen ja typen strippaukseen. (Timonen ym. 
2020). Sähkö voidaan ostaa ulkopuolelta tai biokaasulaitoksella biokaasusta voidaan 
tehdä sähköä.  

● Polttoainekulutus koostuu koneiston ja ajoneuvojen käytöstä (Timonen ym. 2020). 
● Tuotantopanosten valmistuksen ja kuljetuksen päästöt tulee myös huomioida: 

esimerkiksi strippauksessa ja struviittikiteytyksessä käytetään kemikaaleja (Timonen 
ym. 2020). Joka tapauksessa tarkasteluun tulee ottaa syöteaineiden kuljetuksen 
päästöt. Orgaaniset lannoitteet kulkevat tyypillisesti kuorma-autolla, kuljetusmatkan 
vaihdellessa tyypillisesti 10-100 kilometrin välillä. Jossain tapauksissa syötteet, esim. 
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lanta, voi tulla kierrätyspisteeseen myös putkea pitkin. Tuontilannoitteiden raaka-
aineet voivat tulla kuorma-autojen ohella myös laivalla ja junalla. 

● Kuljetus käyttöpaikalle: lietemäiset/nestemäiset kuljetetaan säiliöautoilla, 
lietevaunuilla tai astioihin pakattuna. Voidaan kuljettaa myös suoraan 
pakkaamattomana. Kuivat kuljetetaan kuorma-autolla tai traktorilla. Rakeistetut 
säkeissä kuorma-autoilla tai rekoilla (Tampio ym. 2018). 

● Lopputuotteen kuljetuspituus: vaihteleva, joudutaan kuljettamaan usein enemmän 
kuin mineraalilannoitteita, koska valmisteiden ravinnepitoisuus on matalampi. 
Toisaalta kokonaiskuljetus matkojen pituus voi olla lyhempi orgaanisilla lannoitteilla 
verrattuna tuontilannoitteisiin. Tuontilannoitteet voivat tulla osan matkaa myös 
laivalla ja junalla, kun orgaaniset lannoitteet kulkevat tyypillisesti kuorma-autolla.  

● Varastointi tuotantolaitoksella. Myös materiaalin välivarastointi muodostumispaikan 
ja prosessoinnin välillä tulee huomioida. Katettu varastointi on nollapäästöistä 
(Timonen ym. 2020). Marttisen ym. (2015) tutkimuksessa separoinnin jälkeen 
kuivajakeen varastoinniksi määriteltiin katettu halli 1-2 kk ja nestejae lyhyen aikaa 
tiiviissä varastosäiliössä. Maatilalla tapahtuva tai muu lannoitevalmisteen käyttäjän 
tekemä varastointi ja välivarastointi rajataan ulkopuolelle. 

● Pakkaaminen esimerkiksi säkkeihin ja astioihin (Tampio ym. 2018). Pakkaaminen ei 
ole aina välttämätöntä, esimerkiksi monia maanparannusaineita ja lietemäisiä 
tuotteita voidaan myydä pakkaamattomina (Maa- ja metsätalousministeriö 2006) 

Yleensä tuotteiden valmistus kuluttaa enemmän energiaa ja aiheuttaa näin myös enemmän 
päästöjä kuin kuljetus, jonka osuus kokonaishiilijalanjäljestä jää usein pieneksi. Näin oli 
myös Timosen ym. (2020) raportin tulosten mukaan, jossa kierrätyslannoitevalmisteiden 
jalostusprosessin suurin päästölähde oli sähkön hyödyntäminen kuivauslaitteistossa, 
toiseksi suurin oli sähkön hyödyntäminen rakeistusprosessissa ja kolmanneksi suurimpana 
olivat kaatopaikkakaasun polton päästöt kattilassa lämmöksi. Pienin päästölähde oli raaka-
aineiden kuljetukset, joka tarkoitti nyt tuhkan kuljetuksia, mädätettä ja puhdistamolietettä 
kun ei tarvinnut kuljettaa jalostuslaitokselle. Myös syötteiden kuormauksella prosessiin ja 
varastoon oli pieni päästöosuus valmistusketjussa. 
 

3.5 Kierrätyslannoitevalmisteiden jaottelu lainsäädännössä 
 
Tässä hankkeessa luodaan laskentaohjeistus ja hiilijalanjälkilaskuri lannoitevalmisteille, ja se 
on suunnattu lannoitevalmistajille, joten tarkastelun ulkopuolelle jää Ruokaviraston 
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valvonnan ulkopuolinen toiminta, kuten lannan lannoitekäyttö sellaisenaan, kompostoituna 
tai mädätettynä omalla tilalla, useamman tilan yhteislantalassa tai sopimuksesta toiselle 
tilalle luovutettuna (Luostarinen ym. 2019). Valmistajan vastuulla on 
kierrätyslannoitevalmisteen ja sen käsittelyketjun lainmukaisuus, sekä valmisteen 
turvallisuus ja laatu (Seppänen ym. 2019). 

Suomen kansallinen lannoitelainsäädäntö on muuttumassa lähivuosina, kun EU:n 
lannoitevalmisteasetusta (2019) soveltava lannoitelaki tulee korvaamaan nykyisen 
lannoitevalmistelain. Uusi lannoitelaki tuo mukanaan myös muutoksia kaikkien, mukaan 
lukien orgaanisperäisten lannoitteiden, luokitteluun. Nykyään käytössä oleva 
tyyppinimiluokitus korvataan tulevaisuudessa kansallisestikin EU-asetuksen mukaisilla 
tuoteluokituksella ja lannoitevalmisteiden ainesosien tulee täyttää myös ainesosaluokkien 
vaatimukset. Tyyppinimet ovat kuitenkin käytössä vielä seuraavat pari vuotta - valmistus on 
näillä näkymin sallittu vuoden 2023 loppuun asti, markkinoille saattaminen vuoden 2024 
loppuun asti (Eduskunta 2022), minkä vuoksi tässä hankkeessa jaotellaan erilaisia 
orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita tyyppinimien mukaan. Esimerkiksi lantaa 
sisältävä lannoitevalmiste voi saada tyyppinimet lukuisista eri vaihtoehdoista, riippuen 
valmisteen ja prosessoinnin ominaisuuksista (kuva 2). 

Nykytilanteessa lannoitevalmistajalla on kaksi vaihtoehtoa: tuotettavan lannoitevalmisteen 
on kuuluttava koostumukseltaan ja valmistustavaltaan joko kansalliseen 
lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon (Ruokavirasto 2019, Maa- ja 
metsätalousministeriö 2006) tai EY-merkittyjen lannoitteiden osalta lannoitetyyppien 
luetteloon (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2003,  liite I). Käytännössä kierrätysperäiset 
lannoitevalmisteet kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin, sillä ne jäävät voimassa 
olevan EU-asetuksen ulkopuolelle. Kyseisen asetuksen kumoaa ja korvaa kuitenkin 
16.7.2022 alkaen uusi EU:n lannoitevalmisteasetus (Euroopan parlamentti ja neuvosto 
2019), joka kattaa myös orgaaniset ja jätepohjaiset valmisteet: lannoitteet, kalkitusaineet, 
maanparannusaineet, kasvualustat ja biostimulantit sekä niiden mekaaniset seokset. Näin 
ollen myös kierrätysperäisille lannoitevalmisteille voi jatkossa saada CE-merkinnän ja siten 
EU:n laajuiset markkinat. (Maa- ja metsätalousministeriö n.d.)  Uusi lannoitelaki 
mahdollistaa myös jatkossa kansallisten lannoitevalmisteiden valmisen ja myymisen. 
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Kuva 2. Mahdolliset tyyppinimet lantaa sisältäville lannoitevalmisteille. 

 

4. MINERAALILANNOITTEET 
 

Lannoitteiden saatavuus vuoteen 2050 mennessä on ratkaiseva kysymys maapallon 
kasvavan väestön ruokkimisessa. Viimeisen 50 vuoden aikana lannoitteiden käyttö 
peltomailla on lisääntynyt 60 %, ja tämä on johtanut muun muassa maaperän laadun, 
luonnon monimuotoisuuden sekä ympäristön tilan heikkenemiseen. Myös lannoitteiden 
tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasut ovat merkittävän suuret, sillä niiden 
valmistaminen kuluttaa paljon energiaa. (Havukainen ym. 2018) 

 

4.1 Typpilannoitteet (N) 

Tärkeimpien teollisten typpilannoitteiden valmistus alkaa muuntamalla typpeä 
ammoniakiksi. Valtaosa typpilannoitteista valmistetaan vuonna 1910 saksassa kehitetyllä 
Haber-Bosch- menetelmällä, jossa ilmakehän typestä ja maakaasusta, hiilestä tai öljystä 



   
 
 

 
Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

18 
 

saadusta vedystä tuotetaan ammoniakkia erittäin kovassa paineessa ja korkeassa 
lämpötilassa. Näin syntynyttä ammoniakkia voidaan käyttää sellaisenaan tai jatkojalostaa 
ammoniumnitraatiksi, ureaksi ja rikkihapon kanssa ammoniumsulfaatiksi. (Guidehouse 
Insights 2021, Krietsch Boerner 2019) 

Haber-Boschin prosessin keksimisen jälkeen synteettiset typpilannoitteet ovat mullistaneet 
maatalouden tuottavuuden ja lisänneet merkittävästi satoja ympäri maailmaa, ja jopa 
puolet maapallon ruoantuotannosta on riippuvaista typpilannoitteiden käytöstä. Nykyään 
Haber-Boschin prosessilla tuotetaan noin 150 miljoonaa tonnia ammoniakkia vuosittain. 
Tuotannosta aiheutuu yli 450 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, ja ne vastaavat noin 
1,2 % maapallon hiilidioksidipäästöistä. Vedyn tuotannon hiilidioksidipäästöt muodostavat 
yli puolet koko ammoniakin tuotantoprosessin hiilidioksidipäästöistä, ja käytännössä 
jokainen fossiilisista polttoaineista tuotettu ammoniakkimolekyyli vapauttaa sivutuotteena 
yhden hiilidioksidimolekyylin. (Guidehouse Insights 2021).  

Haber-Boschin prosessi kehitettiin aikana, jolloin fossiiliset polttoaineet olivat ainoita 
mahdollisia energianlähteitä. Tämän vuoksi useimmat prosessia käyttävät tehtaat on 
optimoitu fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Prosessi voidaan kuitenkin toteuttaa myös 
ympäristön kannalta kestävämmällä tavalla kuten käyttämällä energianlähteenä uusiutuvaa 
energiaa tai korvaamalla fossiiliset polttoaineet vedyn tuotannossa esimerkiksi veden 
elektrolyysillä saatavasta vedystä. Maailmalla onkin jo laitoksia, joissa hyödynnetään sekä 
uusiutuvaa energiaa että elektrolyysiä Haber-Boschin prosessissa. Lisäksi itse Haber-
Boschin prosessin tehostamiseksi tai korvaamiseksi ympäristöystävällisemmillä 
vaihtoehdoilla on tekeillä useita tutkimuksia. (Guidehouse Insights 2021, Krietsch Boerner 
2019) 

 

4.2 Fosforilannoitteet (P) 

Teollisten fosforilannoitteiden raaka-aineena käytetään erilaisia fosfaattikiviä. 
Merkittävimmät niistä valmistettavista lannoitteista on ammoniumfosfaatit (MAP ja DAP), 
superfosfaatit (SSP ja TSP) sekä seoslannoitteet. Fosfaattikiveä käytetään lannoitteena myös 
sellaisenaan, mutta vähäisessä määrin. (Nieminen 2016, Alley ja Wysor 2005) 

Noin viisi tonnia fosfaattimalmia täytyy kaivaa ja rikastaa, jotta saadaan tonni kaupallisesti 
hyödynnettävää fosforikiveä. Lisäksi noin 80% fosfaattilannoitteiden tuotantoprosesseista 
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käyttää fosforihappoa, jota valmistetaan rikkihaposta. Nämä prosessit kuluttavat erittäin 
paljon energiaa, joiden lisäksi sitä kuluu vielä erilaisten fosforilannoitteiden 
valmistusprosesseissa. (Nieminen 2016) 

 

4.3 Kaliumlannoitteet (K) 
 
Kaliumlannoitteita valmistetaan kaliumpitoisista mineraaleista ja suoloista, joita louhitaan 
maan pinnan alla olevista kerrostumista tai erittäin suolapitoisista vesistä, kuten Utahin 
Great Salt Lakesta tai Kuolleesta merestä. Kaliumsuolat murskataan, puhdistetaan ja 
kiteytetään uudelleen. (Yara n.d, Alley ja Wysor 2005) 

Tärkein kaliumlannoite on kaliumkloridi (MOP), joka käsittää noin 85 % kaikista 
kaliumlannoitteista. Kaliumkloridista valmistetaan kuivaa, rakeista lannoitetta tai 
nestemäistä lannoitetta, joka valmistetaan jauhemaisesta kaliumkloridilaadusta. Muita 
kaliumlannoitteita ovat kaliumsulfaatti ja kaliumnitraatti. Kaliumsulfaattia (SOP) 
valmistetaan saattamalla kaliumkloridi reagoimaan rikkihapon tai muun rikin lähteen 
kanssa. Kaliumnitraatti (KN) on luonnossa esiintyvä typpihapon kaliumsuola, jota kutsutaan 
myös salpietariksi. Kaliumsulfaattia ja kaliumnitraattia käytetään pääsääntöisesti 
arvokkaiden tai kloridiherkkien kasvien lannoittamiseen.  (Yara n.d, Alley ja Wysor 2005) 

Kaliumlannoitteiden päästöt liittyvät enimmiltä osin energiankulutukseen samoin kuin 
fosforilannoitteidenkin. Päästöjä syntyy louhimisesta tai veden pumppaamisesta, jonka 
lisäksi niiden käsittelyprosessit, kuten kiteytys, kuluttavat paljon energiaa. (mukaillen 
Weidberg, n.d.) 

 

5. HIILIJALANJÄLKILASKENTA 

5.1 Yleistä tuotteen ja palvelun CO2-päästöjen laskennasta 
 
Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan esimerkiksi tietyn palvelun, tuotteen tai prosessin aiheuttamia 
hiilidioksidipäästöjä. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-
ekv.), jolloin siinä on huomioitu hiilidioksidin lisäksi myös muiden merkittävien 
kasvihuonekaasujen, kuten metaanin ja dityppioksidin, päästövaikutus hiilidioksidiin 
suhteutettuna. (Rikkinen, 2021).  
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Hiilikädenjäljellä puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen tai palvelun mahdollistamaa 
päästövähennystä jollekin toiselle, tyypillisesti asiakkaalle. VTT:n ja LUT:in kehittämä 
hiilikädenjäljen laskemisen menetelmä perustuu tuotteen hiilijalanjäljen määrittämistä 
koskevan ISO 14067 -standardin vaatimuksiin. Hiilikädenjälki lasketaan kahden 
hiilijalanjäljen erotuksena, ja kun ratkaisulla on pienempi hiilijalanjälki kuin vertailukohteena 
käytetyllä ratkaisulla, muodostuu positiivinen hiilikädenjälki. Esimerkiksi uusiutuviin 
energianlähteisiin siirtymisestä sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisesta voi 
seurata positiivinen hiilikädenjälki. (Siitonen 2020) 

Hiilijalanjäljen laskennassa on eroavaisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi siihen missä 
järjestyksessä ja mitä asioita laskennassa huomioidaan, eli millainen rajaus laskennassa 
tehdään. Hiilijalanjäljen laskentaan valittava metodi riippuu käytettävissä olevista 
resursseista, saatavilla olevasta tiedosta sekä siitä, minkä vuoksi selvitys hiilijalanjäljestä 
halutaan tehdä. Hiilijalanjälkilaskentaa ei tule sekoittaa elinkaarianalyysiin (Life Cycle 
Assessment, LCA), jossa huomioidaan kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi useita muita 
vaikutusluokkia, kuten happamoituminen, rehevöityminen, kemikalisoituminen ja 
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Usein hiilijalanjälkitarkastelussa otetaan 
huomioon hiilidioksidipäästöt tuotteen koko elinkaaren ajalta, tai vähintään 
ympäristövaikutuksiltaan keskeisemistä osioista.  

Hiilijalanjäljen laskentaan on kehitetty standardeja kansainvälisten organisaatioiden 
toimesta, joiden tavoitteena on erityisesti parantaa hiilijalanjälkilaskelmien 
vertailukelpoisuutta. Esimerkiksi GHG -protokollan (Greenhouse Gas Protocol) ’A product 
Life Cycle Accounting and Reporting’ -standardi sekä ISO 14067: ‘Carbon Footprint of 
Products – Requirements and Guidelines for Quantification and Communication’ -standardi 
ovat kansainvälisesti tunnettuja sekä paljon käytettyjä standardeja hiilijalanjäljen 
määrittämiseen. (Rikkinen, 2021). Hiilijalanjälkilaskenta ei ole pakollista, ja näin ollen 
hiilijalanjälkilaskentaa ei ole pakko tehdä jonkin tietyn standardin mukaan. Standardiin 
pohjautuva laskenta tuo kuitenkin laskennalle uskottavuutta, sekä helpottaa työn 
rajaamista ja käyttötarkoituksen määrittelyä.   

Euroopan komissio on kehittänyt ohjeistuksen ja metodologian ympäristöjalanjäljen 
laskentaan tuotteille (PEF) ja organisaatioille (OEF). Se pohjautuu kansainvälisiin 
standardeihin, mutta joltain osin siinä annetaan tarkempaa ohjeistusta ja jätetään 
vähemmän liikkumatilaa selvityksen tekijän omien valintojen tekemiseen. Komission 
tavoitteena on, että tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. Lisäksi tuoteryhmille 
kehitetään tuotekohtaisia laskentaohjeistuksia, jotka antavat yleistä menetelmää 
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tarkemmat ohjeistukset muun muassa valittavasti ympäristövaikutusluokista ja datan 
laadusta. Lannoitteille ei ole kehitetty tuotekohtaista ohjeistusta.  

GHG -protokollan mukainen hiilijalanjälkilaskenta perustuu ISO:n LCA -standardeihin, joten 
molemmat standardit keskittyvät tuotteen elinkaaren aikaisiin päästöihin ja pitävät sisällään 
samat päävaiheet, joiden sisällössä on vain pieniä eroja. Esimerkkinä 
hiilijalanjälkiselvityksen vaiheista käytetään ISO 14067 -standardia (Rikkinen, 2021) 

1. Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely: Sisältää mm. laskennan 
käyttötarkoituksen ja selvityksen syiden sekä kohdeyleisön määrittelyn. 

2. Elinkaari-inventaarianalyysi: Sisältää mm. tietojen keräämisen ja varmentamisen 
sekä niiden suhteuttamisen yksikköprosessiin ja ilmoitettuun tai toiminnalliseen 
yksikköön, allokoinnin sekä järjestelmän rajojen tarkentamisen. 

3. Vaikutusarviointi: Sisältää kasvihuonekaasujen vaikutusten arvioinnin 
päästökertoimien avulla. 

4. Tulosten tulkinta: Sisältää hiilijalanjäljen laskennan tuloksiin vaikuttavien 
merkittävien seikkojen yksilöinnin, selvityksen täydellisyyden, johdonmukaisuuden ja 
herkkyyden arvioinnin. Lisäksi johtopäätösten, suositusten ja rajoitusten muotoilun 
selvityksen pohjalta. 

5. Tulosten raportointi ja kriittinen arviointi 

Hiilijalanjälkilaskennassa tulee huomioida, etteivät eri tuotteiden hiilijalanjäljet välttämättä 
ole täysin vertailtavissa vaikka ne olisi laskettu samankin standardin mukaan. Hiilijalanjäljet 
ovat vertailukelpoisia silloin, kun niissä on käytetty samaa rajausta, tietolähteitä ja muita 
tarvittavia oletuksia. (Rikkinen, 2021) 

Tuotteen hiilijalanjälki lasketaan tyypillisesti joko ns. ‘kehdosta portille’ (cradle-to-gate) tai 
‘kehdosta hautaan’ (cradle-to-grave) -rajauksella. Yleisimmin ‘kehdosta portille’ -
rajauksessa huomioidaan tuotteen hiilijalanjälki raaka-aineiden hankinnasta 
valmistusprosessiin ja valmiiksi tuotteeksi (tehtaan portille) asti.  Tätä rajausta käytetään 
erityisesti yritysten välisessä kaupassa tai silloin, kun valmis tuote on helposti 
kierrätettävissä tai kompostoitavissa elinkaarensa lopussa. ‘Kehdosta portille’ -rajausta 
käytetään joskus myös ympäristötuoteselosteiden (environmental product declaration, 
EPD) pohjana. ‘Kehdosta hautaan’ -rajauksessa puolestaan huomioidaan tuotteen koko 
elinkaaren aikainen hiilijalanjälki raaka-aineiden hankinnasta sen valmistukseen, 
käyttövaiheeseen ja jätehuoltoon asti. Tätä rajausta käytetään yleensä kuluttajille tai 
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loppukäyttäjille suunnatuissa tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmissa. (Cao 2017, Clearloop 
2021, Clonet 2021) 

Euroopassa halutaan edistää kestävästi tuotettuja uusiutuvia polttoaineita. Direktiivi 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä ((EU) 2018/2001; ns. 
RED2) täsmentää, miten kestävyys tulee arvioida. Ilman kestävyyden osoittamista ei ole 
mahdollista hyödyntää uusiutuville polttoaineille suunnattuja etuja ja tukia. Direktiivin 
mukaan uusiutuvien polttoaineiden kestävyyttä arvioidaan monesta tulokulmasta. 
Polttoaineen kokonaishiilidioksidipäästöt tulee olla alhaisemmat kuin fossiilipohjaisella 
verrokkipolttoaineella, käytetyt raaka-aineet eivät saa olla peräisin biologisesti 
monimuotoisilta alueilta kuten aarniometsistä, eikä vuoden 2008 jälkeen kuivatetuilta suo- 
ja kosteikkoalueilta. Raaka-aineen alkuperä vaikuttaa kestävyysvaatimuksiin. Jätepohjaisille 
polttoaineille sovelletaan ainoastaan kokonaishiilidioksidipäästövaatimusta, kun maa- ja 
metsätalousbiomassapohjaisille syötteille sovelletaan myös muita vaatimuksia. Direktiivin 
mukaisessa laskennassa tulee ottaa huomioon uusiutuvan polttoaineen koko elinkaaren 
aikaiset päästöt. Laskenta on mahdollista suorittaa käyttämällä prosessin todellisia 
päästöjä, jotka toiminnanharjoittaja laskee itse, tai hyödyntämällä RED II -direktiivin 
liitteiden V A tai B osan (biopolttoaineet ja bionesteet) ja VI A osan (biomassapolttoaineet) 
mukaisia oletusarvoja. Polttoaineen valmistuksen kokonaishiilidioksidipäästöt ja niiden 
laskenta on tärkeä asia esimerkiksi biokaasuun kohdalla, sillä onhan kestävyyden 
osoittaminen käytännössä pakollista. Direktiivin laskentaohjeistuksessa otetaan huomioon 
siis uusiutuvan polttoaineen elinkaaren aikaiset päästöt, mutta laskenta ei ole täysin em. 
mainittujen hiilidioksidipäästöjen standardien mukaista. 

 

5.2 Mineraalilannoitteiden hiilijalanjälkitutkimus 
 
Mineraalilannoitteiden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön suoraan liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen osuuden globaaleista päästöistä arvioidaan olevan 2-3 %. 
Mineraalilannoitteiden käyttö on merkittävä osa useiden elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä. 
Esimerkiksi peltokasvien typpilannoitteisiin liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen osuus voi 
olla jopa 80 %. (Brentrup ym. 2016). Mineraalilannoitteiden valmistuksen päästöihin 
pyritään usein vaikuttamaan mahdollisimman vähäpäästöisellä tuotantotavalla, ja 
esimerkiksi EU on määritellyt niiden tuotantoon parhaat käytettävissä olevat tekniikat. 
Näillä saavutetaan 3,6 kilon hiilidioksidipäästöt typpikiloa kohden, joka on puolet 
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vähemmän kuin niillä eurooppalaisilla lannoitetehtailla, jotka eivät noudata parhaita 
käytäntöjä. (Yara 2022a). Tuotantoteknologian hyvät käytänteet vaikuttavat erityisesti 
typpioksidin päästöjen hallinnassa typpihapon tuotannossa, joka on nitraattipitoisten 
typpilannoitteiden välituote. Lisäksi energiatehokkuuteen esimerkiksi 
ammoniakkisynteesissä voidaan nykyisin vaikuttaa. (Brentrup ym. 2016) 

Mineraalilannoitteiden hiilijalanjäljet voivat siis vaihdella merkittävästi, jonka vuoksi 
valmistaja- ja lannoitekohtainen hiilijalanjälkilaskenta on tarpeen luotettavien tuloksien 
saamiseksi. EU:n lannoiteteollisuuden edustajan Fertilizers Europen vapaasti verkossa 
saatavilla oleva laskuri on tunnettu ja paljon käytetty, ja sen avulla voidaan arvioida tietyssä 
tehtaassa tuotetun valitun lannoitteen hiilijalanjälki ‘kehdosta portille’-periaatteella. 
Laskurin toiminnallinen yksikkö on tonnia CO2 ekvivalenttia valmista lannoitetonnia 
kohden. (Christensen ja Hoxha 2019). Esimerkiksi Yara on laskenut tuotekohtaiset 
hiilijalanjäljet Fertilizer Europen laskurilla. (Yara 2022b) 

Fertilizer Europen laskuri huomioi kaikki valittuun lopputuotteeseen tarvittavien raaka-
aineiden ja tuotannon suorat ja välilliset päästöt valmiin tuotteen varastointiin asti. Laskuri 
sisältää vertailua varten myös useita alueellisia (mm. Pohjois-Amerikka, Latinalainen 
Amerikka ja Afrikka) viitearvoja urea-, ammoniumnitraatti, urea-ammoniumnitraatti ja 
kalsium-ammoniumnitraattilannoitteille. Laskuri on tarkoitettu pääasiassa 
lannoitevalmistajille, mutta sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi maatalouden 
ruokatuotteiden elinkaarianalyyseissä vaadittavien päästökertoimien laskemiseen. Mikäli 
yrityksen tekemä laskenta vahvistetaan ulkoisen auditoijan puolesta, voidaan sen tuloksia 
käyttää julkisesti esimerkiksi vastuullisuusraportoinneissa tai lakisääteisissä raporteissa. 
(Christensen ym. 2019) 

Fertilizer Europen laskuri on jaettu neljään osaan (kuva 3). Ensin valitaan lannoite tai 
lannoitteet, joiden hiilijalanjälki halutaan laskea. Seuraavaksi valitaan energianlähteet joko 
laskurissa valmiina olevista keskiarvoihin perustuvista vaihtoehdoista tai syöttämällä oman 
tehtaan tarkat tiedot. Tämän jälkeen valitaan valmiiseen lannoitteeseen tarvittavat 
komponentit, joiden osalta määritellään myös muita tietoja, kuten ovatko ne 
tuontimateriaaleja vai itse valmistettuja välituotteita. Lopuksi laskuri ilmoittaa valittujen 
lannoitteiden hiilijalanjäljet. (Christensen ym. 2019). Laskelmien rakenne perustuu 
Kongshaugin vuonna 1998 määrittelemiin periaatteisiin, joissa valmiiseen lannoitteeseen 
tarvittavat raaka-aineet ja prosessit on pilkottu pienemmiksi “rakennuspalikoiksi”, joiden 
päästöjä on tarkasteltu omanaan. Valmis hiilijalanjälki koostuu näitä rakennuspalikoita 
yhdistämällä.  (Christensen ym. 2019, Kongshaug 1998) 



   
 
 

 
Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

24 
 

 

Kuva 3. Fertilizer Europen lannoitetuotteiden hiilijalanjälkilaskurin periaatteet (mukaillen 
Christensen ja Hoxha, 2018) 

 

5.3 Kierrätyslannoitteiden hiilijalanjälkitutkimus 
 

Havukainen ym. (2018) tutkivat jätevesiliete- ja biojätepohjaisen kompostin ilmastohyötyjä 
laskemalla sen sisältämän fosforin ja typen hiilijalanjäljen ja vertaamalla niitä teollisten 
lannoitteiden vastaaviin hiilijalanjälkiin. Tutkimus suoritettiin LCA -metodilla olemassa 
olevalla biokaasulaitoksella, jonka prosessien päästöt allokoitiin biokaasulle ja kompostin 
sisältämälle fosforille ja typelle. Päästöjen allokointi voidaan tehdä esimerkiksi rahallisen 
arvon, massan tai energiasisällön mukaan. Tutkimuksessa päädyttiin allokoimaan päästöt 
kierrätyslannoitteiden ja biokaasun rahallisen arvon mukaan, sillä muunlainen jako ei ollut 
prosessin luonteen vuoksi mahdollinen. Kierrätyslannoitteiden ravinteiden arvoa pidettiin 
epävarmana, mutta kiinnostuksen niitä kohtaan todettiin lisääntyvän Suomessa jatkuvasti. 

Toiminnallinen yksikkö on se, johon päästöt kohdennetaan, ja joka mahdollistaa 
mielekkään vertailun eri tuotteiden hiilijalanjälkien välillä. Havukaisen ym. (2018) 
tutkimuksessa toiminnalliseksi yksiköksi valittiin kg CO2-ekv. yhtä ravinnekiloa kohden ja 
hiilijalanjälki laskettiin kompostin sisältämälle typelle ja fosforille. Keskimääräiset tulokset 
olivat fosforin osalta 41 % ja typen osalta 78 % pienemmät tuotannon 
kasvihuonekaasupäästöt verrattuna mineraalilannoitteisiin. Tulokset esitettiin myös siten, 
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että kompostoinnista aiheutuvat typpioksiduuli- ja metaanipäästöt sisällytettiin laskentaan. 
Tällöin hiilijalanjälki oli fosforin osalta keskimäärin 19 % mineraalilannoitteita korkeampi, 
mutta typen osalta edelleen keskimäärin 56 % pienempi. Näiden päästöjen sisällyttämisen 
laskentaan katsottiin kuitenkin sisältävän paljon epävarmuustekijöitä, koska niitä ei mitata 
tutkimuksen kohteena olevalla laitoksella. 

Timonen ym. (2020) arvioivat Demotehdas-hankkeessa biokaasulaitoksen lingotusta 
mädätteestä sekä yhdyskuntajätevesipuhdistamon puhdistamolieteestä valmistettujen 
kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiä. Tarkastelussa oli neljä erilaista skenaariota, 
joista kolmessa ensimmäisessä käytettiin lingottua mädätettä ja neljännessä 
yhdyskuntapuhdistamolietettä. Eri skenaarioilla tuotettujen kierrätyslannoitevalmisteiden 
hiilijalanjäljet laskettiin sekä ‘kehdosta portille’- että ‘kehdosta hautaan’ -periaatteilla, 
jolloin myös peltokäytön levitys-, kuljetus- ja pellolta vapautuvat hiilidioksidipäästöt 
päästöt sisällytettiin laskentaan. Tutkimukseen sisällytettiin myös mm. vertailua siitä, kuinka 
eri lämmöntuotantovaihtoehdot kierrätyslannoitteiden valmistusprosessissa vaikuttavat 
hiilijalanjälkeen. Lisäksi tarkasteltiin teollisten lannoitteiden korvaamisesta aiheutuvia 
vältettyjä päästöjä valitsemalla jokaisen skenaarion kierrätyslannoitevalmisteelle 
ravinnesuhteiltaan mahdollisimman samankaltainen mineraalilannoite referenssiksi.  
Toiminnallinen yksikkö oli kuivilla tuotteilla kg CO2-ekv. fosforikiloa kohden ja 
ammoniumsulfaatin osalta kg CO2-ekv typpikiloa kohden, eli kaikissa skenaarioissa 
valmistuneet kierrätyslannoitteet rinnastettiin fosforilannoitteisiin ammoniumsulfaattia 
lukuun ottamatta. Sekä valmistuksen että peltokäytön päästöjä laskettaessa päästökerroin 
laskettiin toiminnallisen yksikön vuosittaisille kokonaispäästöille. Fosforikiloille 
kohdistettuihin päästöihin sisällytettiin muistakin lannoitteen sisältämistä ravinteista (typpi 
ja kalium) ja syötteistä muodostuneet päästöt. Ammoniumsulfaatin katsottiin vastaavan 
typpilannoitetta, joten muiden ravinteiden päästöjä ei kohdistettu sen toiminnalliseen 
yksikköön.  Skenaarioiden tulokset perustuivat ravinnepitoisuuksien sekä sähkön- ja 
lämmönkulutuksen osalta demonstraatiolaitoksilla tehtyihin koeajoihin. Lisäksi apuna 
käytettiin kirjallisuuslähteitä.  

Ensimmäisessä skenaariossa lingottua mädätettä käsiteltiin kuivaamalla, ja lopputuotteeksi 
saatiin kuivatuotetta. Toisessa skenaariossa lingottua mädätettä käsiteltiin kuivaamalla ja 
rakeistamalla, jonka lisäksi tehtiin ammoniakin strippaus ja konsentrointi. Lopputuotteiksi 
saatiin raetuotetta sekä nestemäistä ammoniumsulfaattia. Kolmannessa skenaariossa 
lingottua mädätettä käsiteltiin sekä kuivaamalla että rakeistamalla, ja rakeistusvaiheessa 
sekaan lisättiin myös tuhkaa. Lopputuotteeksi saatiin raetuotetta. Neljännessä skenaariossa 
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jätevesilietteestä ja tuhkasta valmistettiin rakeistamalla raetuotetta. Skenaarioiden 1 ja 2 
lopputuotteissa oli fosforia ja typpeä huomattavasti skenaarioiden 3 ja 4 lopputuotteita 
enemmän. Myös fosforin ja typen suhdeluvut olivat skenaarioiden 1 ja 2 lopputuotteissa 
samaa luokkaa, kun taas skenaarioissa 3 ja 4 typen määrä suhteessa fosforiin oli erittäin 
pieni. (Timonen ym. 2020) 

Lähes kaikkien kierrätyslannoitevalmisteiden päästöt olivat alhaisempia kuin vastaavien 
mineraalilannoitteiden päästöt sekä valmistuksen että peltokäytön osalta (Taulukko 2). 
Poikkeuksena olivat mädätteen nestejakeesta (S4) valmistetun ammoniumsulfaatin 
valmistuksen päästöt ja puhdistamolietteestä valmistetun raetuotteen (S4) peltokäytön 
päästöt, jotka olivat referenssilannoitteita suuremmat. Tämä johtui ammoniumsulfaatin 
osalta siitä, että typen strippauksessa ja talteenotossa käytettyjen kemikaalien valmistuksen 
päästöt ovat huomattavan suuria. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että tulosten pohjalta 
ei voida ottaa kantaa siihen, onko nestejakeen hyödyntämättä jättäminen 
ilmastonäkökulmasta kannattavampaa, koska tämän vaihtoehdon ilmastovaikutuksia ei 
tutkittu. Raetuotteen osalta peltokäytön päästöjä nosti se, että referenssinä käytetty 
mineraalilannoite ei sisällä lainkaan typpeä ja muodostaa sen vuoksi vähemmän 
typpioksiduulipäästöjä pellolla. Lisäksi kuljetuksen päästöt olivat referenssilannoitteella 
pienemmät, sillä kuljetuskertoja on kierrätyslannoitetta vähemmän mineraalilannoitteen 
korkeamman fosforipitoisuuden takia. Valmistuksen osalta kierrätyslannoitteiden päästöjä 
vähentää mm. käytettyjen biomassojen jäteperäisyys ja peltokäytön osalta orgaanisten 
lannoitteiden pienemmät dityppioksidin päästöt pellolla verrattuna mineraalilannoitteiden 
dityppioksidipäästöihin. Molempien lannoitetyyppien osalta peltokäytön päästöt olivat 
valmistusvaiheen päästöjä suuremmat, jonka vuoksi hankkeessa todettiin pellolle päätyvien 
ravinteiden määrällä olevan merkittävä vaikutus päästöihin. Lisäksi hankkeessa todettiin, 
että mikäli hiilijalanjälkilaskennassa huomioitaisiin kierrätyslannoitteiden ansiosta 
maaperään palautunut hiili, olisi tilanne vielä parempi kierrätyslannoitteiden eduksi. Tämä 
johtuu siitä, että kierrätyslannoitteiden mukana maahan lisätty ja siihen sitoutuva hiili 
kompensoisi osittain maaperän hiilen vapautumista. Koska mineraalilannoitteet eivät sisällä 
hiiltä, ei niiden avulla voida kompensoida hiilen vapautumista lainkaan. (Timonen ym. 2020) 
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Taulukko 2: Eri skenaarioiden kierrätyslannoitteiden valmistus- ja peltokäytön päästöt 
verrattuna referenssilannoitteeseen. (Timonen ym. 2020) 

Skenaario ja 
kierrätys- 
lannoitevalmist
e 

Referenssi- 
lannoite 

Kierrätys- 
lannoitteen 
valmistuksen 
päästöt 

Referenssi- 
lannoitteen 
valmistuksen 
päästöt 

Kierrätys- 
lannoitteen 
peltokäytön 
päästöt 

Referenssi- 
lannoitteen 
valmistuksen 
päästöt  

S1: Kuivatuote Puutarhan Y3 2,04 kg CO2-
ekv./kg P 

4,5 kg CO2-
ekv./kg P 

5,19 kg CO2-
ekv./kg P 

6,82 kg CO2-
ekv./kg P 

S2a: Raetuote Puutarhan Y3 2,08 kg CO2-
ekv./kg P 

4,5 kg CO2-
ekv./kg P 

5,31 kg CO2-
ekv./kg P 

6,82 kg CO2-
ekv./kg P 

S2b: 
Ammonium- 
sulfaatti 

Ammonium- 
sulfaatti 

6,74 kg CO2-
ekv./kg N 

3 kg CO2-
ekv./kg N 

5,86 kg CO2-
ekv./kg N 

6,35 kg CO2-
ekv./kg N 

S3: Raetuote 
tuhkalla 

Puutarhan Y2 2,46 kg CO2-
ekv./kg P 

2,8 kg CO2-
ekv./kg P 

2,75 kg CO2-
ekv./kg P 

3,82 kg CO2-
ekv./kg P 

S4: Raetuote Superfosfaatti 
(SSP) 

0,32 kg CO2-
ekv./kg P 

0,6 kg CO2-
ekv./kg P 

0,93 kg CO2-
ekv./kg P 

0,21 kg CO2-
ekv./kg P 

 

Timonen ym. (2020) totesivat kierrätyslannoitteiden keskinäisen vertailun olevan hankalaa, 
koska niiden ravinnesuhteet ja -pitoisuudet vaihtelevat keskenään ja koska osa 
kierrätyslannoitteista sisältää fosforin lisäksi myös muita ravinteita. Typpeä sisältävien 
lannoitevalmisteiden todettiin korvaavan osaksi typen mineraalilannoitteita, mutta 
typpipitoisuuden vaikuttavan erityisesti lannoitetuotteiden peltokäytön 
typpioksiduulipäästöihin. Skenaarioiden 3 ja 4 raetuotteissa todettiin olevan PK-lannoitteen 
mahdollisuuksia, sillä niissä oli muita lopputuotteita korkeammat kaliumpitoisuudet. Lisäksi 
todettiin, että eri kierrätyslannoitevalmisteita tulee täydentää valmisteesta riippuen N tai 
NK-lannoitteilla, ja että näillä lannoitteilla on puolestaan omat päästönsä.  

Havukaisen ym (2018) ja Timosen ym. (2020) tutkimuksissa hiilijalanjälkilaskennoissa on 
laskennan laajuuden lisäksi jonkin verran muitakin eroavaisuuksia. Havukaisen ym. 
tutkimuksessa valmistusketjun päästöjä alloikoittiin biokaasun lisäksi myös kompostin 
sisältämille ravinteille näiden rahallisten arvon mukaan. Koska Havukaisen ym. 
tutkimuksessa kompostia ei jatkojalostettu vaan sen katsottiin itsessään toimivan 
lannoitteena, oli tämä käytännössä ainoa tapa laskea sen valmistamiselle mitään päästöjä. 
Timosen ym. tutkimuksessa kierrätysraaka-aineiden, eli puhdistamolietteen, tuhkan ja 
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mädätteen valmistuksen päästöt jätettiin puolestaan systeemirajauksen ulkopuolelle, sillä 
niiden muodostuminen oli hankkeesta riippumatonta. Timonen ym. myös huomauttavat, 
että mädätteen valmistus biokaasuprosessissa nähdään yleensä päästöttömänä, koska 
päästöt kohdistetaan RES-direktiivin (2009/28/EY, päivitetty 2018) mukaisesti päätuotteelle, 
eli biokaasulle. Lisäksi Timonen ym. toteavat, että hankkeessa käytetyillä raaka-aineilla ei 
ole vielä taloudellista arvoa markkinoilla, mutta että laskelmia pitäisi mahdollisesti päivittää, 
mikäli niille sellaista muodostuisi. 

 

5.4 Kaupallisten kierrätyslannoitteiden hiilijalanjälkilaskenta 

Kaupallisista toimijoista Biolan kehitti vuonna 2013 yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n 
kanssa kasvualustoilleen hiilijalanjälkilaskurin rajaten tarkastelun ‘kehdosta portille’ -
periaatteella, jolloin laskentaan ei oteta mukaan kuljetusta asiakkaalle eikä tuotteen käytön 
päästöjä. Laskentaan sisällytettiin raaka-aineiden-, pakkausmateriaalien-, sekä 
tuotantoprosessin ja tuotantolaitoksella tapahtuvan varastoinnin päästöt. (Gaia Consulting, 
2013). Biolan Oy:n tuotteista ei kuitenkaan löydy hiilijalanjälkitietoa, joten laskurin käytöstä 
lienee luovuttu jossain vaiheessa tai sitä käytetään ainoastaan sisäisesti. 

Myös Kekkilä Oy:lle on laskettu diplomityönä (Ruuskanen, 2013) hiilijalanjälkiä osalle 
tuotteista, mutta laskenta koski erilaisia multia, eikä sitä ulotettu lannoitteisiin. Kekkilä Oy 
myy kierrätyslannoitetuotteita, mutta näille ei ole laskettu hiilijalanjälkiä. Kekkilä on myös 
osallistunut Growing Media Europen (GME) kehittämän LCA ohjeistuksen tekemiseen, 
jonka avulla pystytään tekemään kasvualustojen elinkaarianalyysejä. (Kekkilä BVB, 2020) 

 

6. HIILIJALANJÄLKILASKENTA ILMASTOLANNOITE -HANKKEESSA 
 

Tässä hankkeessa valmistuva laskuri esitetään tehtäväksi ‘kehdosta portille’ -rajauksella. 
Rajaus vastaa Fertilizer Europe -laskurin rajausta, ja mahdollistaa tuotekohtaisen 
hiilijalanjäljen laskennan soveltuen laskurin kohderyhmälle. Toiminnalliseksi yksiköksi 
esitetään kg CO2-ekv./tonni valmista tuotetta, joka esitetään laskurissa myös muodossa kg 
CO2-ekv./kilo, jolloin valmistajat pystyvät helposti hyödyntämään tuloksia tuotetiedoissa ja 
vaikkapa ilmoittamaan tiedon tuotepakkauksissa. Hiilijalanjälkilaskennassa pyritään myös 
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huomioimaan kierrätyslannoitevalmisteen kasveille käyttökelpoisten ravinteiden määrä, 
jotta ne ovat paremmin vertailtavissa mineraalilannoitteiden sisältämiin ravinteisiin. Tämän 
mahdollistamiseksi laskuriin rakennetaan kohta, jossa valmiin tuotteen ravinnepitoisuudet 
voidaan syöttää, ja joka mahdollistaa myös karkean vertailun mineraalilannoitteiden 
sisältämiin ravinteisiin.  

Timonen ym. (2020) valitsivat Demotehdas -hankkeen eri skenaarioiden lopputuotteille 
referenssituotteet mahdollisimman saman ravinnesisällön omaavista mineraalilannoitteista. 
Tässä hankkeessa vastaavaa vertailua ei liene mahdollista tehdä, joten hiilikädenjälkeä 
osoittavaksi arvoksi esitetään käytettävän mineraalilannoitteiden ravinnekohtaisia typen, 
fosforin ja kaliumin päästökertoimia arvolla kg CO2-ekv./kilo ravinnetta. Vertailu 
kierrätyslannoitteeseen tapahtuu siten, että laskuri jakaa kierrätyslannoitteen päästöt 
syötettyjen ravinnepitoisuuksien mukaan, jolloin vertailu mineraalilannoitteiden 
ravinnekohtaisiin päästöihin voidaan tehdä. Koska mineraalilannoitteiden päästöt 
sisällytetään laskurin päästökerroinkirjastoon, voidaan rakentaa mahdollisuus tarkastella 
valmiin tuotteen hiilijalanjälkeä myös siinä tapauksessa, että osa valmiista tuotteesta on 
mineraalilannoitepohjaista.   

Laskuri esitetään rakennettavaksi siten, että raaka-aineiden valmistukselle voidaan 
tarvittaessa syöttää päästöjä. Päästöjen laskumahdollisuus tehdään käsittelytekniikoille, 
joita ovat esikäsittely, varsinainen prosessointi sekä jatkojalostus. Laskuriin esitettävät 
käsittelytekniikat on esitelty luvussa 3. Kehitteillä olevat tekniikat esitetään jätettäväksi 
laskurin ulkopuolelle. Laskuria rakennettaessa tulee vielä tarkastella jokaisen 
käsittelytekniikan osalta, liittyykö se suoraan kierrätyslannoitteen valmistamiseen vai 
syntyykö kierrätyslannoitetta tai sen raaka-ainetta osana muuta prosessia, kuten biokaasun 
tuotantoa. Lisäksi on syytä tarkastella jokaisen biomassan osalta sitä, millaisia 
käsittelytekniikoita niille on mahdollista käyttää ja millaisia tuotteita niistä pystytään 
valmistamaan. Näin niistä jokaisen osalta pystytään tunnistamaan ja rajaamaan laskentaan 
tarvittavat olennaiset päästökertoimet.  

Kierrätyslannoitevalmisteiden päästölaskentaan pyritään laskurissa sisällyttämään kaikkien 
käsittelyvaiheiden energiankulutus, jalostuksen vaatimat tuotantopanokset (esim. 
kemikaalit) sekä mahdolliset prosessien väliset kuljetukset. Laskuriin pyritään sisällyttämään 
myös esimerkiksi tuotantopanoksien kuljetuksen päästöt, mahdolliset prosesseista 
vapautuvat päästöt sekä pakkausten päästöt. Eri päästökertoimien saatavuus varmistuu, 
kun varsinainen tutkimustyö laskuria varten aloitetaan. 
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Tässä kootusti hankkeen projektiryhmässä tarkastellut ja päätetyt asiat varsinaisen laskurin 
työstön aloittamiseksi: 

● Laskurissa mukana olevat lannoitevalmisteet: 
○ Laskuri on suunnattu kierrätysperäisille lannoitevalmisteille, olivat ne sitten 

orgaanisia lannoitevalmisteita tai maanparannusaineita, tai epäorgaanisia 
lannoitevalmisteita. 

● Laskuriin valitut biomassat/sivuvirrat: 
○ Elintarviketeollisuuden sivuvirrat, yhdyskuntajätevesiliete, biojätteet, 

kotieläinten lanta, metsäteollisuuden lietteet sekä peltobiomassat, kuten 
ylijäämänurmi, viljelty nurmi, olki ja muut peltobiomassat (esim. ruokohelpi 
jne.). Lisäksi laskuria valmisteltaessa tarkastellaan, onko laskuriin tarvetta 
lisätä mahdollisuus syöttää listan ulkopuolinen biomassa laskuriin. 

○ Laskurissa huomioidaan myös muut lannoitevalmisteen komponentit, kuten 
kompostin tukiaineet. 

○ Myös epäorgaaniset sivuvirrat, kuten tuhka, hiekka ja kipsi otetaan mukaan 
tarkasteluun. 

○ Lisäksi laskuriin on mahdollisuus syöttää omavalintainen raaka-aine, kuten 
muiden kuin mainittujen teollisuudenalojen sivuvirrat (esim. hirven vuotien 
käsittelyliete) ja luonnosta peräisin olevat biomassat. 

● Peltokäytön päästöjen laskenta (päästöt ja hiilen sidonta) rajataan pois: 
○ Peltokäytön päästöjä ja hiilensidontaa suositellaan kuitenkin tarkasteltavaksi 

tulevissa hankkeissa. Lisäksi kierrätyslannoitevalmisteiden mahdollisuuksia 
hiilikompensaatioissa suositellaan tarkasteltavaksi tulevissa hankkeissa. 

○ Nettisivuilla voidaan kertoa tietoa orgaanisiin lannoitteisiin liittyvästä 
hiilensidontapotentiaalista 

● Tässä raportissa esitetyt käsittelyvaihtoehdot ovat riittävät, mutta laskuriohjeistusta 
ja laskuria rakennettaessa pohditaan myös, onko laskurista tarpeen tehdä lainkaan 
prosessilähtöistä vai riittävätkö pelkät kokonaiskulutustiedot. 

● Kierrätyslannoitteiden jäte- ja sivuvirtapohjaisten raaka-aineiden päästöjen 
laskentaa tarkastellaan laskuriohjeistusta valmisteltaessa tarkemmin: 

○ Päästöjen allokointi voidaan tehdä esimerkiksi rahallisen arvon, massan tai 
energiasisällön mukaan. Tässä raportissa käsitellyissä tutkimuksissa Timosen 
ym (2020) raportissa päästöjä ei ole allokoitu lainkaan kierrätyslannoitteiden 
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raaka-aineille, mutta Havukaisen ym. (2018) tutkimuksessa ne on allokoitu 
rahallisen arvon mukaan.  

○ Hankkeen työryhmässä tultiin siihen tulokseen, ettei nollapäästöistä 
lähestymistapaa voi käyttää kaikkiin laskurin raaka-aineisiin.  

○ Lisäksi koetaan tärkeänä, että laskentaohjeistus on kaikille 
lannoitevalmistajille reilu ja tasapuolinen, ja että mahdolliset 
biomassakohtaiset päästöt on hyvin perusteltu ja linjassa jo olemassa olevien 
käytäntöjen kanssa. 

○ Työryhmä toivoo erilaisia allokointivaihtoehtoja laskuriin. Tämä pyritään 
toteuttamaan siten, että tuotteiden hiilijalanjäljet ovat edelleen 
vertailukelpoisia. 

● Laskuriin sisällytetään mahdollisuus tehdä seoksia mineraali- ja 
kierrätyslannoitteista, sillä mineraalipohjaisten typpi-, kalium- ja fosforiravinteiden 
päästökertoimet sisällytetään laskuriin.  

● Laskurissa käytetään samaa systeemirajausta ja laskentamallia kuin Fertilizer 
Europen laskurissa, eli ‘kehdosta portille’ -rajausta. Tämä mahdollistaa myös karkean 
tuotekohtaisen vertailun mineraalilannoitteisiin. 

● Toiminnallisena yksikkönä käytetään kg CO2-ekv/tonni valmista tuotetta. Laskuri 
allokoi päästöt ravinnekohtaisesti, jotta tulosta voidaan verrata mineraalipohjaisiin 
ravinteisiin.  

● Kierrätyslannoitevalmisteet sisältävät suuria määriä orgaanista aineista, mikä tuo 
mukanaan lukuisia hyötyjä viljelysmaalle. Tästä ja muista 
kierrätyslannoitevalmisteiden eduista, jotka eivät tule tämän hankkeen 
hiilijalanjälkilaskennan ansiosta esille, kerrotaan hankkeen nettisivuilla. Tämä auttaa 
lannoitevalmistajia nostamaan tuotteidensa ansioita esille omassa 
markkinoinnissaan.  

● Vaikka laskuri verifioidaan, on laskennan oikeellisuus sen suorittaneen yrityksen 
vastuulla. Hankkeen edetessä tuleekin pohtia, suositellaanko tuotteen 
hiilijalanjälkilaskelman verifiointia ulkopuolisella toimijalla.  
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