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Maanparannus 
(Kemppainen, Maa, viljely ja ympäristö, 1992)

Toimenpiteitä, joilla pyritään pitkäaikaisesti parantamaan viljelymaan:

- Vesi-

- Ilma-

- Lämpötaloutta

- Ravinteiden pidätyskykyä

- Tavoitteena on maan fysikaalisten ominaisuuksien parantaminen sekä kasvien kasvun että 
käytännön viljelytöiden kannalta.

- Uutta:

- Mikrobiaktiivisuuden lisääminen

- Hiilen sidonta maaperään



Maanparannus 

30-40 vuoden takaisessa ajattelussa 

Esim. Kemppainen, Maa, viljely ja ympäristö (1992) ja Köppä (toim. 1983)

Maanparannustoimia olivat:

- Eloperäisen aineksen (esim. 200-500 m3/ha turvetta) lisäys hiesu- ja 
savimaille

- Saveksen ja eloperäisen aineksen lisäys karkeille kivennäismaille

- Kivennäismaan lisäys (>200 m3/ha) eloperäisille maille

- Maanparannusaineiden käyttö (kuivalanta, kompostit, eloperäiset 
jätteet, turve)

- Viherlannoitus (voimakasjuuriset kasvustot)

- Kalkitus

- Peltojen kuivatus käsitellään yleensä omana kohtanaan.



Maanparannusaineet

Oman tilan kasvijätteet kauppakunnostuksesta tms.

Oman tai naapuritilan karjanlanta

Lannoitelain alle kuuluvat markkinoilla olevat:

- Orgaaniset lannoitteet

- Ravinteilla on vaaditut minimipitoisuudet

- Orgaaniset maanparannusaineet

- Sisältävät yleensä myös ravinteita

Maanparannusaineiden sisältämät ravinteet otettava 

huomioon lannoitusmäärissä



Vihannesviljelyn erityisvaatimukset

Tautien osalta oltava erittäin tarkkana

- Ei Salmonellaa ja alhaiset E. coli – pitoisuudet

- Kasvitautien riskinarviointi on tarpeen

Haitallisten aineiden kertymistä on vältettävä

- Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu ja Zn)

- Orgaanisten haitta-aineiden riskit mahdollisimman 

vähäinen



Lannoitelain uudistuminen

Nitraattiasetus-> Tuotantoeläinten lannan max 170 kg/ha vuodessa ja typpilannoituksen
viljelykasvien mukaiset enimmäismäärät, levitysajankohdat

Fosforiasetus -> Fosforilannoitus määräytyy viljelykasvin ja maan fosforiluokan mukaan

Laatuasetus -> Valmistumassa tänä keväänä, vastaa melko hyvin vanhaan lannoitevalmistelakia

- Enimmäispitoisuudet: Cd, Cr(IV), Hg, Ni, Pb, As, Cu, Zn

- Orgaaniset lannoitteet

- Vähintään 3-paino-% pääravinteita

- Orgaanista hiiltä vähintään 15 paino-% kiinteissä ja 5 paino-% nestemäisissä

- Ei biureeaattia tai salmonellaa, E. coli tai Enterokokit enintään 1000 kpl/ 1g tai 1 ml

- Orgaaninen maanparannusaine

- Kuiva-ainepitoisuus vähintään 15%

- Orgaanista hiiltä vähintää 7% paino-%



Ainesosaluokat (= lähtöaineet lannoitevalmisteissa)

- 2: Kasvit, kasvien osat tai kasviuutteet

- Käsiteltävä niin, ettei ole kasvitautien leviämisriskiä

- 3: Kompostit ja 4: Mädäte

- Lisävaatimuksena PAH16-yhdisteitä enintään 6 mg/kg ka.

- Yli 2mm epäpuhtauksia enintään 2,5 g/kg ka  muodoista lasi, metalli tai muovi (yht. max 5 g/kg)

- Riittävän stabiilit eli hajoaminen on hidasta

- 6: Elintarviketeollisuuden sivutuotteet

- 11: Pyrolyysihiili

- (12: Käsitelty jätevesiliete)



Maanparannusaineiden merkintävaatimukset (luonnos)

Kuiva-ainepitoisuus

N, P, K, jos sisältää vähintään 0,5 paino-%

Orgaanisista maanparannusaineista:

- pH

- Sähkönjohtavuus mS/m

- Orgaaninen hiili

- Orgaaninen typpi

- Orgaanisen hiilen suhde kokonaistyppeen (Corg/Ntot)

- Tuotantopäivä

Vaihteluvälit EU-asetuksessa verrattuna vanhaan asetukseen

- orgaanisten lannoitteiden typpi ja fosfori (25->50%)



Kasvikompostien käyttö

Lehto ym. 2018: Kasvissivutuotteiden hyödyntäminen rehuna ja maanparannusiaineena

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/541635/luke-

luobio_14_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/541635/luke-luobio_14_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Sekaviljely ja orgaaniset lannoitteet

Mikkelissä orgaanisena lannoitteena/maanparannusaineena
keräkaalille ja sipulille 2018-2019: 

- Lihaluujauho (hiiltä 0,1-0,7 t/ha)

- Naudan lietelannan mädätysjäännöksen kuivajae, (0,5-3,0 
t/ha)

- Biokali (konsentroitu perunan soluneste) (0,3-0,6 t/ha)

- Hautomokuori (vaneritehtaan havupuukuorijae), (1,9-10 
t/ha) -> immobilisoi typpeä

- Pirjo Kivijärvi ym. Luomulehti 2/2022

- https://orgprints.org/id/eprint/43923/1/SUREVEG_Luomule
hti_2_2022_44_45.pdf

https://orgprints.org/id/eprint/43923/1/SUREVEG_Luomulehti_2_2022_44_45.pdf


VIIVI-hankkeen maanparannusaineet

Maalajit: Piikkiö rm/m, C=1,8%, KHt, Räpi m/vm, C=1,6%, He

Nollakuitua 40 tn/ha huhtikuusssa 2021 Räpin koetila ja Piikkiö

Pehtoorin Ehta maanparannusainetta Piikkiössä 40 tn/ha

Nollakuidun typen immobilisaatiota kompensoitiin +30N 
lisälannoituksella viljalle ja viherlannoitukselle

Nollakuidussa 4,5-4,9 tn/ha hiiltä ja Ehdassa noin 4,1 tn/ha

20 cm kerrokseen 0,21-0,24 %-yksikköä lisää hiiltä

Vihannekset kokeissa 2022-2023:

Piikkiö: 2022 sipuli ja 2023 keräkaali

Räpin koetila: 2022 pinaatti ja 2023 lanttu



Orgaanisia lannoitteita (Lex4Bio)
Typpi- ja fosforilannoitteita EU:n alueelta
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Orgaaniset lannoitteet Kiinteä 5 3 5 9 1 4 27

Neste 1 5 1 7

Orgaanomineraaliset Kiinteä 1 1 2 9 13

Neste 1 1

Epäorgaaniset lannoitteet Kiinteä 1 13 5 19

Neste 0

6 5 14 19 13 6 4



Kiitos!


